
 
Triednická hodina v základnej škole 

 
 
 V zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole 
je súčasťou rozvrhu hodín triednická hodina. 
 
 Triednická hodina, ktorej trvanie je stanovené na 45 minút (jedna vyučovacia hodina), 
sa nezapočítava ako ďalšia hodina v jednom slede vo vzťahu k počtom hodín u žiakov 
a nezapočítava sa ako nadčasová práca pedagogického zamestnanca nad stanovenú mieru 
vyučovacej povinnosti a to z dôvodov : 

1. Triednická hodina je určená na priame výchovné pôsobenie triedneho učiteľa na 
osobnosť žiaka a skvalitnenie komunikácie s jeho zákonnými zástupcami. Cieľom 
triednickej hodiny je riešenie výchovných a vzdelávacích problémov a aktivít 
v príslušnej triede. 

2. Triednym učiteľom v ročníkoch 1. až 4. je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa 
odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre tento stupeň základnej školy. Triednym 
učiteľom  v ročníkoch 5. až 9. je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa odbornú 
a pedagogickú spôsobilosť pre tento stupeň základnej školy.  

3. Podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov pedagogickému zamestnancovi, ktorý je triednym učiteľom, patrí 
príplatok za činnosť triedneho učiteľa v sume 5 % jeho tarifného platu, ak túto činnosť  
vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % jeho tarifného platu, ak túto činnosť 
vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach. Príplatok za činnosť triedneho 
učiteľa sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor. 

4.  Triednické hodiny možno uskutočniť aj v iný čas ako je uvedený deň a hodina 
v rozvrhu hodín príslušnej triedy a to v prípadoch, ak sa triedny učiteľ so žiakmi 
zúčastní výchovného podujatia ako je napr. výchovný koncert, návšteva múzea, 
triednická besiedka, mikulášska besiedka alebo športové podujatie a pod. Z uvedeného 
dôvodu je možné spojiť aj viacero hodín do jedného celku s tým, že v nasledujúce 
týždne sa triednická hodina neuskutoční. Pri výchovných podujatiach, uskutočnených 
mimo areál školy, je podmienkou zabezpečiť informovaný súhlas zákonného zástupcu 
a podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, za ktoré je zodpovedný triedny 
učiteľ a riaditeľ školy.  

 
 Triednická hodina sa vedie v triednej knihe, kde sa uvádza deň, hodina jej 

uskutočnenia a zameranie. Ak sa triednická hodina neuskutoční v danom dni podľa rozvrhu, 
uvedie sa odvolávka v poznámke triednej knihy na príslušný deň s uvedeným počtom hodín 
uskutočneného výchovného podujatia. 

 
 Účasť žiakov na triednických hodinách je povinná a zaznamenáva sa v dochádzke 

žiakov. Zákonný zástupca môže svojmu dieťaťu ospravedlniť neúčasť na týchto hodinách 
v súlade s ustanoveniami § 144 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 Činnosť na triednickej hodine sa riadi podľa plánu triednických hodín, ktorý vypracuje 
triedny učiteľ na jednotlivé mesiace. Plán triednických hodín schváli riaditeľ školy. 

 
  


