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Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín, ako 

poskytovateľ adaptačného vzdelávania, 

 

vydáva 

 

podľa § 51 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji nasledovný 

 

program adaptačného vzdelávania pedagogických  zamestnancov školy 
 

 

1. Poskytovateľ programu vzdelávania:  Základná škola s materskou školou Ondreja 

Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín  

IČO: 37810944 

                                              (ďalej len „škola“) 

 

2. Názov programu vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

školy  

 

3. Autor programu vzdelávania: PaedDr. Katarína Šutáková 

 

4. Odborný garant: PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy .....................................     

 

5. Druh vzdelávania: adaptačné vzdelávanie 

 

6. Rozsah vzdelávania:   

 

- učiteľ 140 hodín,  

               

- vychovávateľ 120 hodín, 

 

- pedagogický asistent  60 hodín, 

 

- školský špeciálny pedagóg  140 hodín. 

                               

7. Forma vzdelávania:  

 

- kombinovaná (prezenčná + dištančná) 

 

8. Ciele a obsah vzdelávania:  

 

Hlavný cieľ:  

 

Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom 

stupni samostatný pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania podľa 

profesijného štandardu učiteľa 

 

Čiastkové ciele:  



• ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre výchovu 

a vzdelávanie so zameraním na vzdelávanie,  

• ovládanie vnútorných predpisov školy, 

• orientácia v pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii školy,  

• znalosť dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti pedagogického 

zamestnanca 

• vedieť identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky detí/ žiakov veku s 

poznaním základných metód a nástrojov pedagogickej diagnostiky identifikácie 

vývinových a individuálnych charakteristík detí/ žiakov, 

• vedieť diagnostikovať individuálne špecifiká detí/ žiakov a akceptovať individualitu 

každého dieťaťa/ žiaka bez predsudkov a stereotypov, 

• vedieť posúdiť perceptuálno-motorické, sociálno-emocionálne a kognitívne 

charakteristiky dieťaťa/ žiaka s využitím základných metód (napr. pozorovanie, 

rozhovor) pedagogickej diagnostiky, interpretovať výsledky pedagogickej diagnostiky 

a vyvodiť závery pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,  

• poznať typológiu, rozdelenie a druhy učebných štýlov, zákonitosti rozvoja 

kognitívnych procesov detí a metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na 

identifikáciu učebného štýlu detí/ žiakov, 

• vedieť identifikovať učebný štýl a individuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí/ 

žiakov so zreteľom na schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, individuálne 

výchovno-vzdelávacie potreby detí/ žiakov (intaktné deti, deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami) a rešpektovať rôzne spôsoby učenia sa detí/ 

žiakov, 

• poznať vplyv multikultúrneho prostredia na osobnosť detí/ žiakov a metódy a nástroje 

pedagogickej diagnostiky na zisťovanie individuálnych charakteristík detí/ žiakov 

vychádzajúcich z ich sociokultúrneho prostredia, 

• identifikovať individuálne charakteristiky detí/ žiakov vychádzajúce z ich 

sociokultúrneho prostredia a akceptovať sociokultúrne rozdiely medzi deťmi, 

• vedieť identifikovať osobitosti detí/ žiakov v kontexte ich sociokultúrneho prostredia 

s využitím základných pedagogicko-diagnostických metód a nástrojov (napr. 

rozhovor, dotazník pre zákonného zástupcu, analýza osobného spisu dieťaťa/ žiaka) 

a vedieť interpretovať výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodiť závery pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

• ovládať obsah a didaktiku vzdelávania, 

• vedieť vybrať obsah výchovno-vzdelávacích činností v súlade so stanovenými 

výchovno-vzdelávacími cieľmi a očakávanými výsledkami detí/ žiakov a obohacovať 

ho o školské a regionálne špecifiká a identifikovať spojenia medzi tematickými 

okruhmi a vzdelávacími oblasťami učebných osnov,  

• vedieť hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí/ 

žiakov,  

• poznať teoretické východiská hodnotenia a sebahodnotenia detí/ žiakov, 

• vedieť plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade so školským 

vzdelávacím programom a individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

dosiahnutou úrovňou a potenciálom detí/ žiakov,  

• poznať teoretické východiská plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacej 

činnosti a ich špecifiká vo vzdelávaní, 

• vedieť vymedziť ciele učenia sa detí/ žiakov na podporu rozvoja ich kľúčových 

kompetencií a formulovať (zreteľne, zrozumiteľne) ich v podobe učebných 

požiadaviek a z nich vyplývajúcich úloh a činností,  



• vedieť uskutočniť didaktickú analýzu učiva – rozložiť obsah učiva na základné prvky 

(fakty, pojmy, vzťahy, postupy),  

• vedieť vybrať základné a rozvíjajúce učivo v súlade so stanovenými 

(operacionalizovanými) cieľmi a individuálnymi vzdelávacími potrebami detí/ žiakov 

a navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti, úlohy pre deti/ žiakov a kritériá 

úspešnosti detí/ žiakov v riešení úloh,  

• vedieť vytvoriť individuálny výchovno-vzdelávací program pre deti/ žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s poradenskými 

zariadeniami,  

• vedieť plánovať využitie materiálneho a technického zázemia výchovno-vzdelávacej 

činnosti,  

• vedieť plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 

 

9. Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania 

 

- kompetencie z profesijného štandardu samostatného učiteľa. 

Profesijné štandardy jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov a 

kategórie odborných zamestnancov sú vydané pokynom ministra školstva z roku 2017 č. 

39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Profesijné štandardy sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

10. Opatrenia na zabezpečenie kvality vzdelávania: 

 

10.1.  Obsah vzdelávania / Personálne zabezpečenie: 

 

1. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca sa koná pod 

dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca.  

 

2. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného 

vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia 

profesijných kompetencií začínajúceho pedagogického zamestnanca na výkon 

pracovnej činnosti samostatného pedagogického zamestnanca.  

 

3. Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca 

bude pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie a podkategórie 

pedagogického zamestnanca, v ktorej je zaradený začínajúci pedagogický 

zamestnanec.  

 

4. Špecializovanú činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať 

len pedagogický zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.  

 

5. Riaditeľ školy zaradí začínajúceho pedagogického zamestnanca do adaptačného 

vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru.  

 



10.2.  Priebeh vzdelávania / Materiálne, technické a informačné zabezpečenie 

vzdelávania: 

 

Adaptačné vzdelávanie sa bude uskutočňovať v pracovnej dobe začínajúceho pedagogického 

zamestnanca s využitím materiálnych, technických a informačných prostriedkov školy. 

 

10.3.  Ukončovanie vzdelávania:   

 

a) Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje na základe odporúčania uvádzajúceho 

pedagogického zamestnanca pred trojčlennou skúšobnou komisiou. 

 

b) Členom skúšobnej komisie je uvádzajúci pedagogický zamestnanec a ďalší 

pedagogický zamestnanec zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný 

pedagogický zamestnanec, ktorého vymenúva riaditeľ. Predsedom skúšobnej komisie 

je odborný garant. 

 

c) Podmienkou ukončenia vzdelávania je absolvovanie najmenej 75%  hodín z celkového 

rozsahu vzdelávania, splnenie konkrétnych úloh alebo miera úspešnosti v čiastkových 

skúškach. 

 

d) Začínajúci pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť 

adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného 

pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť.  

 

e) Lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu 

pracovnej činnosti z dôvodu čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej 

dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní. 

 

f) Uvádzajúci pedagogický zamestnanec písomne neodporučí ukončenie adaptačného 

vzdelávania, ak: 

 

- začínajúci pedagogický zamestnanec absolvoval menej ako 75 % programu 

adaptačného vzdelávania alebo 

- preukázateľne nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti 

v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec.  

 

g) Ak bude začínajúci pedagogický zamestnanec vykonávať pracovnú činnosť pre 

najmenej dvoch zamestnávateľov, volí si poskytovateľa adaptačného vzdelávania sám. 

 

h) O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol, ktorý obsahuje: 

 

- evidenčné číslo protokolu a dátum ukončenia adaptačného vzdelávania, 

- titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca,  

- dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca, 

- názov programu adaptačného vzdelávania a rozsah vzdelávania v hodinách, 

- výsledok ukončenia adaptačného vzdelávania, 

- podpis predsedu skúšobnej komisie a podpisy členov skúšobnej komisie, 

- odtlačok pečiatky školy (poskytovateľa) a podpis riaditeľa školy (štatutárneho 

zástupcu poskytovateľa). 

 



i) Pedagogický zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne, môže 

požiadať o vykonanie adaptačného vzdelávania organizáciu zriadenú ministerstvom 

školstva. 

 

j) Ak bude poskytovateľom adaptačného vzdelávania organizácia zriadená 

ministerstvom školstva, pedagogický zamestnanec po úspešnom ukončení 

adaptačného vzdelávania predloží zamestnávateľovi protokol o ukončení adaptačného 

vzdelávania.  

 

Účinnosť: Program adaptačného vzdelávania nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky školy (poskytovateľa): 

 

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

       PaedDr. Katarína Šutáková, 

       riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 


