
 

ZÁKLADNÝ ÚVÄZOK UČITEĽA  
 

Časť A: učiteľ materskej školy 

 

Miesto výkonu pracovnej činnosti, iná charakteristika 
Základný úväzok 

(počet hodín) 

materská škola vrátane materskej školy v základnej škole s materskou 

školou a materskej školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy 
 

28 

 

materská škola pre deti so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

vrátane materskej školy pri zdravotníckom zariadení 

špeciálna trieda v materskej škole 

 

Časť B: učiteľ prvého stupňa základnej školy 

 

Miesto výkonu pracovnej činnosti, iná charakteristika 
Základný úväzok 

(počet hodín) 

trieda pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia alebo s 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v špeciálnej základnej škole 
20 

prípravný ročník a prvý ročník základnej školy pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením  

 

 

 

 

 

22 

prvý ročník v špeciálnej triede v základnej škole 

nultý ročník a prvý ročník základnej školy vrátane základnej školy 

s materskou školou a základnej školy, ktorá je organizačnou zložkou 

spojenej školy   

nultý ročník a  prvý ročník základnej školy, ktorá je súčasťou špeciálneho 

výchovného zariadenia 

druhý ročník až štvrtý ročník základnej školy vrátane základnej školy 

s materskou školou a základnej školy, ktorá je organizačnou zložkou 

spojenej školy 

23 

druhý ročník až štvrtý ročník základnej školy, ktorá je súčasťou 

špeciálneho výchovného zariadenia 

druhý ročník až štvrtý ročník špeciálnej základnej školy vrátane špeciálnej 

základnej školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy, 

alebo  špeciálnej základnej školy s materskou školou, ktorá je 

organizačnou zložkou spojenej školy  

druhý ročník až štvrtý ročník v špeciálnej triede v základnej škole 

trieda s viacerými ročníkmi prvého stupňa základnej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časť C: učiteľ druhého stupňa základnej školy 

 

Miesto výkonu pracovnej činnosti, iná charakteristika 
Základný úväzok 

(počet hodín) 

trieda pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia alebo s 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v špeciálnej základnej škole, v 

ktorej sú najmenej štyria žiaci s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia 

alebo s hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

20 

piaty ročník až deviaty ročník základnej školy vrátane základnej školy 

s materskou školou a základnej školy, ktorá je organizačnou zložkou 

spojenej školy 

23 

piaty ročník až deviaty ročník špeciálnej základnej školy vrátane 

špeciálnej základnej školy s materskou školou, ktorá je organizačnou 

zložkou spojenej školy  

piaty ročník až deviaty ročník základnej školy, ktorá je súčasťou 

špeciálneho výchovného zariadenia 

piaty ročník až deviaty ročník v špeciálnej triede v základnej škole 

 

Časť D: učiteľ strednej školy 

 

Miesto výkonu pracovnej činnosti, iná charakteristika 
Základný úväzok 

(počet hodín) 

gymnázium 

stredná odborná škola 

stredná športová škola 

škola umeleckého priemyslu 

konzervatórium  22 
stredná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

praktická škola 

odborné učilište 

prípravný ročník odborného učilišťa 

priama výchovno-vzdelávacia činnosť v cudzom jazyku v škole, ktorou je 

gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola 

umeleckého priemyslu alebo konzervatórium  

 

 

 

17 – 21 

 

Časť E: učiteľ základnej umeleckej školy 

 

Miesto výkonu pracovnej činnosti, iná charakteristika 
Základný úväzok 

(počet hodín) 

základná umelecká škola vrátane základnej umeleckej školy, ktorá je 

organizačnou zložkou spojenej školy  
23 

 

Časť F: učiteľ jazykovej školy 

 

Miesto výkonu pracovnej činnosti, iná charakteristika 
Základný úväzok 

(počet hodín) 

jazyková škola vrátane jazykovej školy, ktorá je súčasťou základnej školy 

alebo strednej školy a jazykovej školy, ktorá je organizačnou zložkou 

spojenej školy 

22 

 


