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Účel:  

Táto smernica stanovuje pravidlá pre priebeh a ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov.  

  

  

  

  

  

  

Legislatíva:  

Riaditeľka školy vydáva  túto internú smernicu podľa § 36 zákona č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov stanovuje pravidlá pre priebeh a 

ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.  

  

  

  

 

 

  

PRÍLOHY:  
PRÍLOHA A - Kritériá na úspešné zvládnutie adaptačného vzdelávania  
PRÍLOHA B - Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu pedagogického zamestnanca  

 Prihláška  

 Oznámenie  
 Menovací dekrét  
 Záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca  
 Program adaptačného vzdelávania  pedagogického zamestnanca  
 Kritériá hodnotenia adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca  

 Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca  
 Pozvánka  
 Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania  

 Menovací dekrét  

 Predhospitačný záznam  
 Hospitačný záznam  
 Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania  
 Rozhodnutie  
 Osvedčenie  
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Čl. 1  

Základné ustanovenia  

(1) Adaptačného vzdelávania sa zúčastňuje každý začínajúci pedagogický (odborný) 

zamestnanec. Adaptačného vzdelávania sa zúčastňuje aj pedagogický (odborný) 

zamestnanec, ktorý uzatvára prvý pracovný pomer v školstve.  

(2) Činnosť uvádzajúceho pedagogického (odborného) zamestnanca vykonáva pedagogický 

(odborný) zamestnanec s I. atestáciou. Do 31. 12. 2016 môže túto činnosť vykonávať aj 

samostatný pedagogický (odborný) zamestnanec, ktorý má aspoň päť  rokov pedagogickej 

(odbornej) praxe.  

(3) Spôsob realizácie adaptačného vzdelávania:  

a) samoštúdium  

b) pedagogická (odborná) činnosť  

c) tvorba a vypĺňanie pedagogickej dokumentácie  

d) aktívna účasť na práci metodických útvarov  

e) oboznámenie sa s materiálnym vybavením školy (školského zariadenia)  

  

Čl. 2  

Program adaptačného vzdelávania  

(4) Názov programu:  „Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického 

(odborného) zamestnanca“ ( v názve sa stanoví kategória, prípadne podkategória)  

(5) Program adaptačného vzdelávania obsahuje:  

a) čiastkové ciele vzdelávania, termín ich plnenia a termín ich priebežnej kontroly   

b) personálne zabezpečenie  

c) spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania  

(6) Obsahom adaptačného vzdelávania je súhrn teoretických vedomostí a praktických 

zručností a postupov špecifických pre vykonávanie činností, ktoré pedagogický (odborný) 

zamestnanec nemohol získať predchádzajúcim vzdelávaním.  

Ide najmä o:  

a) základné vedomosti o organizácii a štruktúre školy alebo školského zariadenia,   

b) podmienkach a potrebách školy a konkrétneho pracoviska,  
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c) všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré upravujú činnosť školy,1)   

d) predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane a ich 

rozpracovanie vo vnútorných predpisoch školy,  

e) registratúrnom poriadku školy,  

f) spôsobe fungovania informačného systému školy a o pravidlách bezpečného používania 

intranetu a internetu v škole,  

g) pracovnom a organizačnom poriadku školy,  

h) školskom vzdelávacom programe alebo výchovnom programe školy,  

i) pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii školy a o jej vedení,  

j) zručnosti samostatne využívať získané vedomosti pri vykonávaní pedagogickej činnosti 

alebo odbornej činnosti podľa príslušnej kategórie alebo podkategórie do ktorej je 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený ako napríklad  

1. plánovanie vyučovacej hodiny a vyučovacej činnosti, výchovnej hodiny a výchovnej 

činnosti alebo odbornej činnosti,  

2. vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti alebo odbornej 

činnosti a ich väzba na platné výchovno-vzdelávacie programy školy,  

3. organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, hodine priamej výchovnej 

činnosti (ďalej len „hodina“) alebo organizácia práce odbornej činnosti,  

4. vypracovanie vlastných tematických plánov alebo plánov výchovno-vzdelávacej 

činnosti s využitím špecifík školy, jej materiálneho zabezpečenia a regionálnych 

prvkov,  

5. pravidelné písomné pripravovanie sa na výchovno-vzdelávaciu, výber pomôcok,   

6. využívanie moderných metód, ich účelné a efektívne využitie pri výkone 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,  

7. využívanie a manipulácia s didaktickou technikou,  

8. evidovanie  informácií o osobnosti dieťaťa alebo žiaka a jeho rozvoji,  

9. kontrolovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu alebo odbornej činnosti s 

rešpektovaním špecifík ústnej, písomnej a praktickej kontroly výsledkov a 

dodržiavanie profesijnej etiky pri kontrole a  hodnotení,  

10. uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, zaraďovanie prierezových tém,  

                                                      

1
 ) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

vykonávacie predpisy k týmto zákonom, ktoré sa dotýkajú problematiky zamestnávateľa)  

  



  

 

6  

  

11. vypracúvanie individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami,  

12. komunikovanie so zákonnými zástupcami a organizáciami, ktoré sa na výchove a 

vzdelávaní podieľajú.  

(7) Obsah programu adaptačného vzdelávania sa stanoví tak, aby mohol byť začínajúcim 

pedagogickým zamestnancom alebo začínajúcim odborným zamestnancom zvládnutý 

spravidla v rozsahu  

a) troch mesiacov, ak ide o začínajúceho pedagogického asistenta, začínajúceho 

zahraničného lektora,  

b) jedného roku, ak ide o ostatných začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo 

začínajúcich odborných zamestnancov.  

Čl. 3  

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie adaptačného vzdelávania  

(8) Adaptačné vzdelávanie pedagogický zamestnanec končí otvorenou hodinou a 

záverečným pohovorom pred trojčlennou komisiou.   

(9) Komisiu menuje riaditeľ školy. Tvorí ju: uvádzajúci učiteľ, zástupca riaditeľa školy (alebo 

vedúci metodického združenia, predmetovej komisie), riaditeľ školy.   

(10) Výber témy otvorenej hodiny  môže byť ponechaný aj na začínajúceho pedagogického 

zamestnanca pred ukončením vzdelávania.  

(11) Odborný zamestnanec končí adaptačné vzdelávanie pohovorom pred trojčlennou 

komisiou (zloženie podľa bodu 2)  

(12) Témy záverečného pohovoru  sú stanovené v súlade s obsahom adaptačného 

vzdelávania.  

(13) V požiadavkách na ukončenie adaptačného vzdelávania riaditeľ bližšie určí kritériá na 

úspešné ukončenie (V prílohe smernice).  

Čl. 4   

Personálne zabezpečenie programu adaptačného vzdelávania  

(14) Personálne zabezpečenie programu adaptačného vzdelávania obsahuje  

a) meno a priezvisko uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca  

b) meno a priezvisko začínajúceho pedagogického zamestnanca,  

c) zloženie trojčlennej skúšobnej komisie, pred ktorou sa uskutoční záverečný pohovor; 

zloženie nemusí byť určené menovite vopred, uvedie sa len kategória a kariérová pozícia 

pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, z ktorých bude riaditeľ 

členov vyberať. Konkrétne vymenovanie riaditeľ vykoná najneskôr desať dní pred 

ukončením.  
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Čl. 5  

Termín ukončenia adaptačného vzdelávania  

Riaditeľka určí predpokladaný termín ukončenia adaptačného vzdelávania.  

 

 

Čl. 6 Účinnosť  

Táto smernica nadobúda účinnosť 5.septembra 2015.  

  

 

 

 

Banka 05. september 2015                                     Mgr. Karin Kusovská   

riaditeľka školy  
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PRÍLOHA A - Kritériá na úspešné zvládnutie adaptačného vzdelávania  

Hodnotí sa:  

1/ Vyučovacia hodina     

a) organizácia vyučovacej hodiny  

b) metódy a formy  

c) hodnotenie žiakov  

d) aktivita žiakov  

e) rozvoj jednotlivých úrovni poznania  

f) spätná väzba  

g) tvorivý prístup učiteľa, tvorivosť žiakov  

  

2/ Záverečný pohovor  

a) pedagogická dokumentácia  

b) orientácia v školskej legislatíve  

c) znalosť vnútorných noriem a predpisov, učebných pomôcok, didaktickej techniky a ich 

využitie  

ad1)  

- efektívne využitie vyučovacieho času  

- striedanie metód  

- rozvoj jednotlivých kompetencií   

- spôsob hodnotenia (aktivizujúce, pozitívne, nie ironizujúce, ...)  

- aktivita žiakov (typ otázok – podnecujúce, napovedajúce, ...)  

- rozvoj a podpora analýzy, syntézy, abstrahovania, zovšeobecňovania, ...  

- kontrola pochopenia a úrovne osvojenia učiva, splnenia špecifických cieľov  

ad2)   

- základná pedagogická dokumentácia a ostatná dokumentácia, jej znalosť a vedenie  

- základná školská legislatíva (školský zákon, zákon o pedag. zamestnancoch, vyhláška o 

ZŠ, ...)  

- znalosť vnútorných noriem a predpisov (VPŠ, PP, KZ, BOZP a PO, ...)  

- materiálne vybavenie školy a možnosti jeho využívania  

  

Spôsob hodnotenia:  

Hodnotí sa úroveň zvládnutia – slovne:               

výborná – veľmi dobrá – dobrá – uspokojivá –neuspokojivá  - bodmi (priradenie bodov) 

  4          3               2               1                      0  

Maximálny počet bodov: 11*4 = 44  
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Podmienky úspešného  zvládnutia adaptačného vzdelávania:                        

  

Výborná úroveň  

(4 body)  

  

Výborné rozvrhnutie vyučovacieho času, vysoko efektívna práca učiteľa i žiaka. 

Vhodne zvolený metodický postup, striedanie činností. Výborná podpora a 

rozvoj žiackych kompetencií. Využívanie pozitívneho hodnotenia žiakov, úlohy 

veku primerane zamerané na vyššie úrovne poznania. Spätnou väzbou overená 

úroveň zvládnutia hlavného cieľa i špecifických cieľov.  
Učiteľ pozná základnú pedagogickú dokumentáciu, spôsob jej vedenia  i 

ostatnú dokumentáciu.  Orientuje sa v školskej legislatíve, ovláda a dodržiava 

vnútorné normy a predpisy. Výborne pozná materiálne vybavenie školy, ktoré 

vo svojej práci využíva. Spolupracuje s ostatnými pedagogickými 

zamestnancami, rodičovskou verejnosťou, ...  

Veľmi dobrá úroveň  

(3 body)  

  

Vyučovacia hodina je pripravená veľmi dobre s drobnými nedostatkami, ktoré 

si vyučujúci uvedomuje a priebežne ich odstraňuje; spravidla sú výsledkom 

kratšej praxe.   
Pozná základnú pedagogickú i ostatnú dokumentáciu, jej vedenie.   
Orientuje sa v školskej legislatíve, pozná a dodržiava vnútorné normy a 

predpisy. Pozná materiálne vybavenie školy, učebné pomôcky a didaktickú 

techniku, ktoré využíva v praxi. Spolupracuje s pedagogickým kolektívom, 

rodičovskou verejnosťou, ...    

Dobrá úroveň  

(2 body)  

  

Vyučovacia hodina je pripravená dobre -  s menšími,  nie závažnými 

nedostatkami. Má jasne stanovený cieľ,  metodiku i spôsob hodnotenia žiakov. 

Nechýba spätná väzba.  
Spravidla pozná pedagogickú a ostatnú dokumentáciu, spôsob jej vedenia. 

Orientuje sa v školskej legislatíve, pozná a dodržiava vnútorné normy a 

predpisy. Pozná materiálne vybavenie školy, učebné pomôcky a didaktickú 

techniku, ktoré využíva v praxi. Spolupracuje s pedagogickým kolektívom, 

rodičovskou verejnosťou, ...    

Uspokojivá úroveň  

(1 bod)  

Vyučovacia hodina je pripravená a odučená so závažnejšími nedostatkami. Nie 

je metodicky správne odučená, chýbajú jednotlivé časti vyučovacej hodiny. 

Zásady hodnotenia žiakov sú dodržiavané s rezervami. Povrchne pozná a 

využíva materiálne vybavenie školy, učebné pomôcky, didaktickú techniku.  
Pedagogickú a ostatnú dokumentáciu pozná len orientačne, rovnako vnútorné 

normy a predpisy. V školskej legislatíve sa spravidla neorientuje. Spolupracuje 

s pedagogickým kolektívom, rodičovskou verejnosťou; v komunikácii však nie 

je pripravený argumentovať.   
Pedagogický zamestnanec s týmto hodnotením pokračuje v adaptačnom 

vzdelávaní.  
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Neuspokojivá úroveň  

(0 bodov)  

  

Vyučovacia hodina nesplnila svoj cieľ; nie je dostatočne pripravená, vyučujúci 

nevyužíva pedagogické zásady a metodiku. Efektivita práce je takmer nulová. 

Vyučujúci má značné rezervy v ovládaní pedagogickej a ostatnej dokumentácii, 

vo vnútorných predpisoch či v školskej legislatíve. Nepozná dostatočne 

materiálne vybavenie školy, učebné pomôcky či didaktickú techniku, nevyužíva 

ich. S kolektívom nespolupracuje, má problémy v komunikácii s rodičovskou 

verejnosťou.  
Na základe takéhoto hodnotenia práce nie je s vyučujúcim predĺžená pracovná 

zmluva.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

11  

  

 

PRÍLOHA B - Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu pedagogického zamestnanca  

  

     

      

Titul, meno a priezvisko:   

Prílohy:   

  

1. Prihláška na adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa  

2. Oznámenie o zaradení na adaptačné vzdelávanie   

3. Menovací dekrét pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca  

4. Záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca  

5. Program adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca  

6. Kritériá hodnotenia adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca  

7. Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca  

8. Pozvánka na ukončenie adaptačného vzdelávania  

9. Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania  

10. Menovanie za člena skúšobnej komisie  

11. Predhospitačný plán vyučovacej hodiny  

12. Hospitačný záznam  

13. Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania  

14. Rozhodnutie o úspešnom/neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania  

15. Osvedčenie o ukončení adaptačného vzdelávania  
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Príloha 1                    Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka         

 
  

  

  

  

Prihláška  
  

Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. a v zmysle vyhlášky č. 

445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, prihlasujem sa na   

  

  

  

adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca na 

Základnú školu s materskou školou, Banka v školskom roku 2015/2016  

  

Priezvisko, meno, titul:   

Rodné priezvisko:   

Dátum a miesto narodenia:   

Bydlisko:   

Štúdium ukončené na vysokej škole (presný názov a adresa školy):   

Odbor štúdia (aprobácia):   

Číslo diplomu:  Dátum vydania:   

Dátum vzniku 1. pracovného pomeru v školstve:   

Pracovné pomery v školstve:   

Dĺžka pedagogickej praxe:   

Miesto, dátum:   

Vlastnoručný podpis začínajúceho učiteľa:   

  

 
  

Potvrdenie riaditeľa školy o zaradení pedagogického zamestnanca:  

kategória:  

…........................................................................................................................................... 

kariérový stupeň:  

…...............................................................................................................................  

kariérová pozícia:  

…..............................................................................................................................  

  

   

V Banke  29. 09. 2015                                 Mgr. Karin Kusovská  

                                                                                          riaditeľka školy    
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 Príloha č. 2  Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka  

 
  

 Vážená pani 

 Mgr. 

 Základná škola 

 Bananská 46 

                                                                                                                 921 01 Banka 

  

  
Váš list číslo/zo dňa                   Naše číslo         Vybavuje/linka         Banka  

                           Mgr.Kusovská           30.09.2015  

                

  

  

Vec:   

Oznámenie  

  

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 390/2011 Z. z. a v 

súlade s vyhláškou č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a na základe Vašej prihlášky,  

  

  

Vás zaraďujem na adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca  

 v trvaní od 01. 10. 2015 do 31.01.2016 v školskom roku 2015/2016  

  

Adaptačné vzdelávanie budete absolvovať pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického 

zamestnanca Mgr. .............................., podľa Programu adaptačného vzdelávania pre učiteľa. 

Po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania budete zaradený do kariérového stupňa 

samostatný pedagogický zamestnanec.  

  

  

                    Mgr. Karin Kusovská 

                          riaditeľka školy  

  

Na vedomie:  

1 x Pre zamestnanca  

1 x Pre spis  

  

Prevzala:  

Dňa:           
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Príloha č. 3  Základná  škola s materskou školou, Bananská 46, Banka    

 
        

  Vážená pani    

  Mgr.       

  Základná škola      
  Bananská 46   
  921 01 Banka  

  

  
Váš list číslo/zo dňa                Naše číslo       Vybavuje/linka                        Banka  

                         Mgr. Kusovská                     30.09.2015  

                            
Vec:   

Menovací dekrét  

    

V zmysle § 32 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 390/2011 Z. z.   

  

                                    Vás zaraďujeme do kariérovej pozície  

pedagogický zamestnanec špecialista.  

Táto kariérová pozícia vyjadruje Vaše funkčné zaradenie na výkon špecializovaných činností, 

ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií. V zmysle § 33 ods. 

7 zákona  v zmysle Vášho zaradenia Vás   

menujem za  

  

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca.  

  

V zmysle § 6 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a 

atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vediete, koordinujete a 

zodpovedáte za priebeh  adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického 

zamestnanca:...............................................  

  

O adaptačnom vzdelávaní ste povinný viesť Záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického 

zamestnanca  

K záznamu sa ako prílohy prikladajú:   

a) Program adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca,  

b) Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca,  

c) Protokol o končení adaptačného vzdelávania,  
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d) Rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania podľa § 36 

ods. 6 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

 

 

Na vedomie:  
1 x Pre zamestnanca 1 x 

Pre spis  
  Mgr. Karin Kusovská 
                       riaditeľka školy  

Prevzala:  
Dňa:  
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Príloha č. 4 Záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca  

  
  
Adaptačné vzdelávanie začalo dňa:   

Riaditeľka školy/školského zariadenia (podpis):   

Začínajúci pedagogický zamestnanec (podpis):   

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec (podpis):   

  

 
  

1. Začínajúci pedagogický zamestnanec Meno a priezvisko:   

Dátum a miesto narodenia:   

Absolvoval (názov školy, fakulty, rok ukončenia):   

Odborné zameranie/aprobácia:    

Škola/školské zariadenie (adresa): Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka  

  

2. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec Meno a priezvisko:   

Aprobácia, zameranie:   

Škola/školské zariadenie (adresa): Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka  

  

3. Adaptačné vzdelávanie sa realizuje podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a podľa vyhlášky o 

kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách pedagogických  zamestnancov  a  odborných  zamestnancov  (ďalej  

len  vyhláška)  

4. Program adaptačného vzdelávania: viď (príloha č. 5)  

5. Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca (príloha č. 7 )  

6. Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania (príloha č. 13 )  

7. Rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania (príloha č. 14 )  

 

Adaptačné vzdelávanie bolo ukončené dňa:   

Riaditeľka školy/školského zariadenia (podpis):   

Začínajúci pedagogický zamestnanec (podpis):   

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec (podpis):   

Pečiatka školy:  
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Príloha č. 5  Základná  škola s materskou školou, Bananská 46, Banka  

 

Program adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca  

Školský rok:   

Meno a priezvisko uvádzaného učiteľa:   

Úväzok:  

Aprobácia:    

Meno a priezvisko uvádzajúceho učiteľa:   

Úväzok:   

Prax:   

Aprobácia:   

  

  Zameranie hospitácií  Individuálna inštruktáž  Dátum  
realizácie  Podpis  

 

Vypracovanie rámcového 
programu adaptačného 
vzdelávania.  

  

Organizácia a štruktúra školy. Základné 
informácie o právach a povinnostiach 
pedagogických zamestnancov. Plán práce 
školy, MZ, Pracovný a školský poriadok.  
Včlenenie sa do MZ – práca v nej.  
Ustanovenie uvádzajúceho učiteľa. Analýza 

jednotlivých bodov z plánu práce.  

    

Uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec  

- konzultácie so začínajúcim 
pedagogickým zamestnancom   

- posúdenie úrovne získaných 
informácii na základe 
individuálneho štúdia 
začínajúceho pedagogického 
zamestnanca  

- uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec - hospitácie 
začínajúceho pedagogického 
zamestnanca na jeho hodinách, 
prípadne ďalších pedagogických 
zamestnancov.  

  
Rozbor vyučovacej hodiny 

uvádzajúcim učiteľom.  

Oboznámenie sa s pedagogickou 
dokumentáciu a jej vedením: učebné 
osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie 
plány, inštruktáž k tvorbe tematických 
výchovno-vzdelávacích plánov, vzdelávacie 
štandardy, triedna kniha, triedny výkaz, 
katalógový list žiaka, osobný spis žiaka,  
rozvrh hodín, Oboznámenie sa so 
školským vzdelávacím programom. 
Teoretická a materiálna príprava na 
vyučovacie hodiny. Prihlasovanie do aSc 
agendy, práca s aSc agendou – inštruktáž. 
Hospitácie počas programu: - začínajúceho 
učiteľa na hodinách uvádzajúceho učiteľa 
/pozorovanie, čerpanie skúseností/,  
- uvádzajúceho učiteľa na hodinách 
začínajúceho učiteľa,  

- didaktická analýza učiva a 

pedagogickej dokumentácie, spôsob 

administratívnej práce v škole.  
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Inštruktáž + pozorovanie - 
uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec  

-  písomná príprava začínajúceho  

Inštruktáž + pozorovanie: Plánovanie 

vyučovacej hodiny a vyučovacej činnosti, 

vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov a 

ich väzba na platný výchovno-vzdelávací 

program školy, organizácia práce na hodine  

    

 

 pedagogického zamestnanca,  

- plánovanie vyučovacej hodiny,  

- vytýčenie vzdelávacích a 
výchovných cieľov  vyučovacích 
hodín a ich väzba na plány školy 
a MZ,  

- organizácia práce na vyučovacej 
hodine,  

- časová a obsahová štruktúra 
hodiny.  

  
Rozbor vyučovacej hodiny 

uvádzajúcim učiteľom.  

priamej vyučovacej činnosti, pravidelné 
písomné pripravovanie sa na 
výchovnovzdelávaciu činnosť, výber 
pomôcok, využívanie moderných metód, 
ich účelné a efektívne využitie pri výkone 
pedagogickej činnosti, využívanie a 
manipulácia s didaktickou technikou.  
uplatňovanie medzipredmetových 
vzťahov, zaraďovanie prierezových tém.  
Tvorba a používane učebných pomôcok na 
vyučovaní.   
Využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom 

procese. Oboznámenie sa s mimoškolskou 

činnosťou na škole.   

  

 

Hospitačná činnosť uvádzajúceho 
pedagogického zamestnanca  

- podmienenosť cieľov a 
prostriedkov výchovy,  

- tvorivosť pri využívaní rôznych 
vyučovacích metód,  

- moderné metódy, ich účelné a 
efektívne využitie,  

- formy a metódy vyučovania   

- práca s odbornou literatúrou so 
žiakmi.  
  

Rozbor vyučovacej hodiny 

uvádzajúcim učiteľom.  

Pravidelná písomná príprava na 
vyučovanie, výber pomôcok, znaky 
tvorivého prístupu k realizácii 
výchovnovyučovacieho procesu.  
Diferencované plánovanie vyučovacej 
hodiny, riadenie vyučovacieho procesu 
(metódy a formy práce)  Výber učiva, 
didaktické spracovanie učiva, zadávanie 
domácej úlohy. Metódy kontroly a 
hodnotenia žiakov.   
Konfrontácia pedagogických 

predstáv začínajúceho učiteľa s 

vlastnou úspešnosťou. Identifikácia 

vlastných nedostatkov vo 

vedomostiach a pedagogických 

činnostiach.   
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Hospitačná činnosť uvádzajúceho 
pedagogického zamestnanca  

- metódy tvorivého opakovania, 
upevňovania a systematizácie 
vedomostí,  

- úroveň komunikačných  
schopností žiakov, ako sa žiak 
zapája  do skupinových hier, 
ako vie spolupracovať so 
spolužiakmi.        

  

  
   Rozbor vyučovacej hodiny 

uvádzajúcim učiteľom.               

Umožniť žiakovi v rámci konkrétnej triedy, 
resp. v rámci konkrétnej situácie vo 
výchovno-vzdelávacom procese prejaviť sa, 
vytvoriť mu priestor pre objavenie samého 
seba, svojich  individuálnych kvalít a 
špecifík.   
Začlenenie opakovania do vyučovacej 

hodiny (nielen skúšaním). Opakovanie 

ako súčasťou štruktúry hodiny a to na 

začiatku (opakovanie predchádzajúceho 

učiva), ale aj na konci vo forme fixačnej 

fázy. Cielene rozvíjať komunikačné 

kompetencie a funkčnú čitateľskú 

gramotnosti u žiakov, pre tento cieľ 

využívať netradičné a atraktívne metódy.  

    

Odbornosť a zručnosť pri 
manipulácii s didaktickou 
technikou, nápaditosť a 
primeranosť pri používaní učebných 
pomôcok.  
Tradície školy.  

Inštruktáž o práci s dostupnou didaktickou 
technikou – vychádzajúc z podmienok 
školy.  
Tvorba a použitie učebných pomôcok. 
Uplatnenie princípu názornosti, jeho 
dôležitosť i medze uplatnenia.  
Tradície školy (Vianočná akadémia, Deň  

    

 

  otvorených dverí - Z rozprávky do 

rozprávky, Juniáles).  
 

 

 

Hospitačná činnosť uvádzajúceho 
pedagogického zamestnanca  

- obsahová správnosť, 
spoločenská primeranosť a 
objektivita hodnotenia,  

- dodržanie pedagogickej etiky pri 
kontrole a hodnotení 
/objektívnosť hodnotenia 
žiakov,   

- kontrola výsledkov 
výchovnovzdelávacieho procesu.  

- rešpektovanie špecifík ústnej, 
písomnej a praktickej kontroly 
výsledkov.  

  

  
Rozbor vyučovacej hodiny 

uvádzajúcim učiteľom.  

Systematizácia vedomostí, dôležitosť 
pojmových štruktúr. Oboznámenie sa s 
metodickým pokynom na hodnotenie a 
klasifikáciu žiakov základnej školy č. 
22/2011, ako aj s Prílohou č. 2: Zásady 
hodnotenia žiaka so zdravotným 
znevýhodnením začleneného v 
základnej škole.  
Metódy kontroly výkonu žiakov.  Vedenie 
žiakov k sebahodnoteniu.,  
Stavba hodiny, voľba foriem a časové 
umiestnenie kontrolnej činnosti.  
Pravidlá na používanie rozcvičiek, 
písomných prác, opakovacích cvičení...  
Oprava písomných prác.  
Spôsoby slovného hodnotenia žiakov.  
Pri hodnotení učebných výsledkov 

rešpektovať psychický a fyzický zdravotný 

stav žiaka, druh a stupeň zdravotného 

znevýhodnenia.  
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Hospitačná činnosť uvádzajúceho 
pedagogického zamestnanca  

- Odbornosť a zručnosť pri 
manipulácii s didaktickou 
technikou,   

- nápaditosť a primeranosť pri 
používaní učebných pomôcok.  
  

Tradície školy.  

Rozbor vyučovacej hodiny 

uvádzajúcim učiteľom.  

Inštruktáž o práci s dostupnou didaktickou 
technikou – vychádzajúc z podmienok 
školy.  
Tvorba a použitie učebných pomôcok. 
Uplatnenie princípu názornosti, jeho 
dôležitosť i medze uplatnenia.  
Tradície školy (Vianočná akadémia, Deň 

otvorených dverí - Z rozprávky do 

rozprávky, Juniáles).  

    

Starostlivosť o problémových žiakov, 
spolupráca s výchovnou 
poradkyňou, školskou 
psychologičkou.  
Nedbalá školská dochádzka.  

Komunikovanie so zákonnými 

zástupcami  a organizáciami, ktoré 

sa na výchove a vzdelávaní 

podieľajú.  

Funkcia motivácie pri výchove vôbec,  a u 

zaostávajúcich žiakov zvlášť. Kontakt s 

rodičmi. Skúsenosti zo spolupráce s 

rodinou. Spôsob spolupráce s výchovnou 

poradkyňou a školskou psychologičkou na 

škole. Postup pri riešení zlej školskej 

dochádzky žiakov - konzultácia so 

školským psychológom a výchovným 

poradcom. Pomoc pri vypisovaní 

podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu. 

Kontrola pedagogickej dokumentácie 

uvádzajúcim učiteľom. Pomoc pri 

vypisovaní podkladov pre štvrťročnú 

klasifikáciu.  

    

 

Spätná väzba od začínajúceho 

pedagogického zamestnanca, 

pozitíva, negatíva, hodnotenie 

programu adaptačného  

  
Konfrontácia plánu uvádzania s úrovňou 
činnosti začínajúceho učiteľa.   
Kontrola realizácie programu adaptačného  

    

 vzdelávania. Analýza jednotlivých 

bodov z plánu práce. Porovnanie 

programu a dosiahnutej 

skutočnosti.  

vzdelávania, pozitíva, negatíva.    
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Kontrola pedagogickej 
dokumentácie uvádzajúcim 
učiteľom.  
Preštudovanie pokynov na 
hodnotenie a pomoc pri vypisovaní 
podkladov pre polročnú klasifikáciu.  
Zadávanie známok do programu aSc 
agenda.  
Pomoc pri tvorbe charakteristík 
žiakov.  
Dopísanie triednej knihy, triedneho 
výkazu a osobných záznamov.  
Tlač polročných vysvedčení.  

Opätovné preštudovanie metodických 
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
základnej školy č. 22/2011, ako aj Prílohu č. 
2: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným 
znevýhodnením začleneného v základnej 
škole.  
  
Inštruktáž o práci s aSc agendou a príprave 
podkladov pre polročné hodnotenie  
  

    

Hospitácia u začínajúceho 
pedagogického zamestnanca – 
otvorená hodina:  

- plnenia stanovených cieľov 
začínajúcim pedagogickým 
zamestnancom,  

- metódy a formy modernizácie 
vyučovacieho procesu,  

- úroveň rečových zručností a 
spôsob komunikácie so žiakmi,  

- záverečné hodnotenie 
začínajúceho pedagogického 
učiteľa  -   predpoklady pre 
profesiu učiteľ – získanie 
profesijných kompetencii pre 
kariérový stupeň samostatný 
pedagogický zamestnanec.    

            
Rozbor vyučovacej hodiny 

uvádzajúcim učiteľom.  

Otvorená hodina začínajúceho učiteľa. 
Záverečný hodnotiaci rozhovor pred 
trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva 
riaditeľ školy.  
Rečová kultúra učiteľa (jazyková bohatosť, 
hlasová primeranosť, emocionalita). 
Hodnotenie práce začínajúceho a 
uvádzajúceho učiteľa -  riaditeľ školy.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

V Banke, 29. 09.2015            

...................................             ........................     

 začínajúci učiteľ                 uvádzajúci učiteľ  

          ...................................  
                                                                         riaditeľka školy       
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Príloha č. 6   Základná  škola s materskou školou, Bananská 46, Banka  

 
  

  

     Kritériá hodnotenia adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca  

  

1. Zhodnotenie hospitačnej činnosti.  

2. Hodnotenie písomných príprav na vyučovanie.  

3. Vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej dokumentácie školy.  

4. Uplatňovanie legislatívy v školskej praxi.  

5. Vedomosti o ŠVP, ŠkVP.  

6. Úroveň vypracovania vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov, využívanie 

materiálneho vybavenia školy, vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej 

činnosti, zaraďovanie prierezových tém.  

7. Vypracovanie individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami.  

8. Realizácia otvorenej hodiny, prezentácia a využívanie moderných metód a foriem 

vyučovania. Písomná príprava podľa predhospitačného záznamu.  

9. Zručnosti v získavaní informácií prostredníctvom elektronických médií, využívanie 

webových stránok MŠ SR, ŠPÚ, ŠIOV, NÚCEM.  

10. Písomné plánovanie a organizačné zabezpečenie súčasti výchovy a vzdelávania podľa 

vlastného výberu - exkurzia, výlet. Predloženie správy a vyúčtovania (cestovný príkaz).  

11. Záverečný pohovor, preukázanie vedomostí a samostatnosti v komunikácii k určeným 

témam.  

  

  

  

Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy 

odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvedie vo svojej záverečnej 

správe.  

  

  

  

  

  

  

  

  

V Banke, dňa ................................  
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 Príloha č. 7  Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka  

 

Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca  

Začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec:   

Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec:   

Doba uvádzania od:  01. 10. 2015  do: 31. 01. 2016  

Začínajúci pedagogický zamestnanec v priebehu uvádzania do praxe, získal tieto kompetencie:  

a) základné vedomosti o  

1. organizácii a štruktúre školy, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonával 

adaptačné vzdelávanie,  

2. podmienkach a potrebách školy a konkrétneho pracoviska,  

3. všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré upravujú činnosť školy,  

b) podrobné vedomosti o  

1. predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane a ich 

rozpracovanie vo vnútorných predpisoch školy,  

2. registratúrnom poriadku školy,  

3. spôsobe fungovania informačného systému školy a o pravidlách bezpečného 

používania intranetu a internetu v škole,  

4. pracovnom a organizačnom poriadku školy,  

5. školskom vzdelávacom programe alebo výchovnom programe školy,  

6. pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii školy a o jej vedení,  

c) zručnosti na samostatne využívať získané vedomosti pri vykonávaní pedagogickej činnosti 

alebo odbornej činnosti podľa príslušnej kategórie alebo podkategórie do ktorej je 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený ako napríklad  

1. plánovanie vyučovacej hodiny a vyučovacej činnosti, výchovnej hodiny a výchovnej 

činnosti alebo odbornej činnosti,  

2. vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti alebo odbornej 

činnosti a ich väzba na platné výchovno-vzdelávacie programy školy,  

3. organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, hodine priamej výchovnej 

činnosti (ďalej len „hodina“) alebo organizácia práce odbornej činnosti,  

4. vypracovanie vlastných tematických plánov alebo plánov výchovno-vzdelávacej 

činnosti s využitím špecifík školy, jej materiálneho zabezpečenia a regionálnych 

prvkov,  

5. pravidelné písomné pripravovanie sa na výchovno-vzdelávaciu, výber pomôcok,   

6. využívanie moderných metód, ich účelné a efektívne využitie pri výkone 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,  

7. využívanie a manipulácia s didaktickou technikou,  

8. evidovanie  informácií o osobnosti dieťaťa alebo žiaka a jeho rozvoji,  
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9. kontrolovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu alebo odbornej činnosti s 

rešpektovaním špecifík ústnej, písomnej a praktickej kontroly výsledkov a 

dodržiavanie profesijnej etiky pri kontrole a  hodnotení,  

10. uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, zaraďovanie prierezových tém,  

11. vypracúvanie individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami,  

12. komunikovanie so zákonnými zástupcami a organizáciami, ktoré sa na výchove a 

vzdelávaní podieľajú.  

  

d) absolvované aktivity:  

  

Celkové záverečné hodnotenie:  

Začiatok adaptačného vzdelávania: 01. 10. 2015  

Ukončenie adaptačného vzdelávania: 31. 01. 2016  

Realizácia otvorenej hodiny:   

Dátum: …......................................................................  

Trieda: ….......................................................................  

Vyučovací predmet:   …............................................................................................  

Téma vyučovacej hodiny:  …............................................................................................  

Záverečný pohovor adaptačného vzdelávania:  

Dátum:  ….............................................................  

Témy č.:  ….............................................................  

Výsledné hodnotenie adaptačného vzdelávania a záver:  

Začínajúci pedagogický zamestnanec realizáciou a kladným hodnotením otvorenej hodiny, úspešným 
absolvovaním  záverečného  pohovoru a odporúčaniu uvádzajúceho pedagogického zamestnanca v 
záverečnej správe splnil kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania.  
Skúšobná komisia odporúča   

  

Odporúčanie uvádzajúceho zamestnanca:  

Odporúčam  ukončiť adaptačné vzdelávanie a vydať menovanej rozhodnutie o úspešnom 

ukončení adaptačného vzdelávania.  

   

Dátum:   

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec:          
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Príloha č. 8   Základná  škola s materskou školou, Bananská 46, Banka 

 

  
Vážená pani  

  Mgr.         

  Základná škola       

  Banansk á 46      

  921 01  Banka    

                                                                

   

Váš list číslo/zo dňa                Naše číslo       Vybavuje                           Banka  

                                     Mgr. Kusovská               dátum  

  

  

Vec    

Pozvánka  

  

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Bananská 46, Banka Vás pozýva na ukončenie 

adaptačného vzdelávania formou záverečného pohovoru a otvorenej vyučovacej hodiny pred 

skúšobnou komisiou  

  dňa ........................  
  

  

   Tému otvorenej vyučovacej hodiny ponechávame na Vašom výbere.  

   Téma záverečného pohovoru bude v súlade s obsahom adaptačného vzdelávania.  

  

  

  

S pozdravom                             

  

  

                    Mgr. Karin Kusovská  

                          riaditeľka školy  

  

Na vedomie:  

1 x Pre zamestnanca  

1 x Pre spis  

  

  

  

Prevzala:  

Dňa:  
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Príloha č. 9   Základná  škola s materskou školou, Bananská 46, Banka 

 

Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania  

1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov:  
- štátny vzdelávací program,  

- školský vzdelávací program,  
- pedagogická dokumentácia a ostatná pedagogická dokumentácia.  

2. Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov:  
- kategórie pedagogických zamestnancov,   
- kariérový stupeň,  

- kariérová pozícia.  

3. Vyhláška č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní:  

- druhy kontinuálneho vzdelávania, 

 - kreditný systém.  

4. Zákon:   
- o verejnej službe,  

- o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,  
- o ochrane osobných údajov, 

- o odbornom vzdelávaní a výchove,  

- o BOZP.  

5. Vyhlášky, nariadenia vlády, metodické usmernenia:  

- vyhláška o špeciálnych školách,  
- nariadenie vlády o miere vyučovacej povinnosti,  

- metodické usmernenie o hodnotení a klasifikácii žiakov.  

6. Vnútorné predpisy školy:  

- pracovný poriadok,  
- organizačný poriadok,  
- školský poriadok,  
- plán práce,  
- plán výchovno-vzdelávacej činnosti.  

7. Organizačné formy a materiálne prostriedky vyučovania.  

8. Metódy vyučovania. Metódy rozvoja kritického a tvorivého myslenia žiakov.  

9. Didaktické zásady a ich uplatnenie v praxi.  

10. Ciele vyučovacieho procesu.  

11. Moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania. Tvorivosť v práci učiteľa.  

12. Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

13. Pracovné, poradné a samosprávne orgány v škole.  

14. Metodológia tvorby učebných osnov, tematických výchovno-vzdelávacích plánov.  

15. Systém hodnotenia skúšania žiakov.  

16. Význam prípravy na vyučovaciu hodinu.  

17. Plánovanie a organizačné zabezpečenie súčasti výchovy a vzdelávaní.  
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Príloha č. 10   Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka 

 

  
Vážená pani  

  Mgr.         

  Základná škola       

  Banansk á 46      

  921 01  Banka    

                                                                      

                      

Váš list číslo/zo dňa                Naše číslo       Vybavuje                              Banka  

                                        Mgr. Kusovská                  dátum  

  

  

Vec  

Menovací dekrét  

  
V súlade s § 36 ods. 4 Zákona č. 317/2009 Z. z. Vás menujem  

za člena skúšobnej komisie 

  

na ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca Mgr.  

.................. v Základnej škole,  Bananská 46, Banka  v školskom roku 2015/2016 .  

  

  

                    Mgr. Karin Kusovská  

                           riaditeľka školy  

  

  

  

  

Na vedomie:  

1 x Pre zamestnanca  

1 x Pre spis  

  

Prevzala:  

Dňa  
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Príloha č. 11   Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka 

 

  
  

Predhospitačný plán vyučovacej hodiny  

  

  

Predmet .....................................................  

Dátum ........................................................  

Trieda ........................................................  

Téma vyučovacej hodiny .....................................................................................................  

Ciele vyučovacej hodiny ......................................................................................................  

Kognitívne  

.............................................................................................................................................  

Afektívne  

...............................................................................................................................................  

Psychomotorické  

...................................................................................................................................  

Didaktické zásady  

..................................................................................................................................  

Aplikácia metód  

.....................................................................................................................................  

Organizačné formy vyučovania ..........................................................................................  

Didaktická technika a učebné pomôcky ...............................................................................  

Skúšanie a hodnotenie žiakov ..............................................................................................  

    

Podpis vyučujúceho ......................................................  
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Príloha č. 12   Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka 

 

P R O T O K O L  

o ukončení adaptačného vzdelávania  

v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

  

Titul, meno, priezvisko:       

Dátum a miesto narodenia:     

 Adresa trvalého pobytu:        

 Téma otvorenej hodiny:               

 Téma záverečného pohovoru:  -    

                

Hodnotenie adaptačného vzdelávania  

  

ukončil(a) ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE   

        

               ÚSPEŠNE *                                           NEÚŠPEŠNE *  

  

  

           Komisia                                  Podpis  

  

 Predseda  .....................................................       .........................................  

 Člen      ......................................................       ........................................  

 Člen      ......................................................       .........................................  

  

Vyjadrenie k protokolu: Začínajúci pedagogický zamestnanec absolvoval vzdelávací program 

adaptačného  vzdelávania a úspešne  ho ukončil záverečným pohovorom a otvorenou hodinou 

pred skúšobnou komisiou. Na základe záznamu, záverečnej správy a protokolu o ukončení 

adaptačného vzdelávania  sa vydáva toto rozhodnutie.  

Poučenie :  

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže pedagogický zamestnanec odvolať do 15 dní odo dňa 
doručenia oznámenia prostredníctvom riaditeľky  Základnej školy s materskou školou, Bananská 46, 
921 01 Banka na  Odbore  školstva Vajanského 2, Trnava. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  
  

Začínajúci pedagogický zamestnanec ....................................          .........................................  

  

 Protokol prevzal dňa....................................        Podpis .........................................  

* nehodiace sa prečiarknuť  
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 Príloha č. 13   Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka 

 

  
 číslo........ l2015                                Banka,dátum  

R O Z H O D N U T I E  

  

     Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou, Bananská 46, Banka ako príslušný orgán podľa 

§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a 

podľa § 36 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení Zákona č. 390/2011 

            Z. z rozhodla 

 o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca                

na Základnej škole s materskou školou, Bananská 46, Banka 

                
meno priezvisko, titul   ……………………………………………………………………………………. 
narodenej.............................................................................................................      

 bytom....................................................................................................................  

PSČ...................................................  

 dňa................................. ………………   
Odôvodnenie  

  

            Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov sa od odôvodnenia tohto rozhodnutia upúšťa vzhľadom na to,  

že sa v predmetnej veci   sa v plnom rozsahu vyhovelo. 

  

                                                                         Poučenie  

   Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Základnej škole s materskou 

školou, Bananská 46, Banka v lehote do 15 dní od jeho oznámenia. Odvolanie voči tomuto 

rozhodnutiu má odkladný účinok.Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití 

opravných prostriedkov. 

       Mgr. Karin Kusovská                                        

      riaditeľka školy   

Rozhodnutie dostanú:  

 1x zamestnanec   

 1 xzamestávateľ                     
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Príloha č. 14   Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka 

 

  

              

  

Osvedčenie  

  

o absolvovaní adaptačného vzdelávania začínajúceho 

pedagogického zamestnanca  

  

Meno a priezvisko:   

Dátum a miesto narodenia:  

Pedagogický zamestnanec:  

    

úspešne absolvoval(a) adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca do praxe v školskom 

roku 2015/2016 v Základnej škole s materskou školou, Bananská 46, Banka.  

  

  

  

  

V Banke, dátum  

  

  

..............................................................                  ..................................  

uvádzajúci pedagogický zamestnanec                      Mgr.Karin Kusovská  

                                          riaditeľka školy  
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Príloha č. 15   Základná  škola s materskou školou,Bananská 46, Banka 

  

  

Zápisnica o ukončení adaptačného vzdelávania  

Začínajúci pedagogický zamestnanec:   

Dátum a miesto narodenia: .............  

Absolvovaná škola, rok ukončenia: …................................................................................  

Odborné zameranie: …....................................................................................................... 

Škola (adresa): …................................................................................................................  

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec:   

Odborné zameranie:    

Škola (adresa): Základná škola s materskou školou͕, Bananská 46, Banka  

Začiatok adaptačného vzdelávania: 01. 10. 2015 Ukončenie 

adaptačného vzdelávania:   

Realizácia otvorenej hodiny:   

Dátum: …......................................................................  

Trieda: ….......................................................................  

 Vyučovací predmet:   …............................................................................................  

Téma vyučovacej hodiny:  …............................................................................................  

Záverečný pohovor adaptačného vzdelávania:  

Dátum:  ….............................................................  

Témy č.:  ….............................................................  

Výsledné hodnotenie adaptačného vzdelávania a záver:  
Začínajúci pedagogický zamestnanec realizáciou a kladným hodnotením otvorenej hodiny, úspešným 
absolvovaním záverečného pohovoru a odporúčaniu uvádzajúceho pedagogického zamestnanca v 
záverečnej správe splnil kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania.  
Skúšobná komisia odporúča vydať menovanému rozhodnutie o úspešnom ukončení adaptačného 

vzdelávania dňa 00.00.2010.  

Skúšobná komisia:  

 Predseda:   riaditeľ školy – (titul, meno, priezvisko) ….....................................................  

Členovia:   1. člen – (titul, meno, priezvisko) …................................................................  

 2. člen – (titul, meno, priezvisko) …................................................................  

Začínajúci pedagogický zamestnanec: …................................................................  

V Banke,  00.00.2015   


