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 Podpis  štatutárneho zástupcu   

 
 
Ciele a obsah vzdelávania 
 
Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 
pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný 
odborný zamestnanec v súlade s príslušnými profesijnými štandardami. 
Ciele a obsah vzdelávania sú rozpracované v pláne adaptačného vzdelávania               
(príloha 1) 
 
 
Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania 
 
Nadobudnuté profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v kariérovom                               

stupni  samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec 

v súlade s príslušnými profesijnými štandardami. 

. 
 
Opatrenia na zabezpečenie kvality 

 

1.   Obsahu vzdelávania 

Príloha  1 Plán adaptačného vzdelávania 

 

2.  Priebehu  vzdelávania 
 

a) Začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca 

zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku 

pracovného pomeru. 



 
b) Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec 

koordinuje  a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania a pri ukončení 

adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia profesijných kompetencií na výkon 

pracovnej činnosti samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného 

odborného zamestnanca. 

 
c) Uvádzajúcim edagogickým  zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca  

môže byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo 

podkategórie pedagogického zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa 

pedagogický zamestnanec  s prvou atestáciou. Uvádzajúcim odborným zamestnancom 

začínajúceho odborného zamestnanca môže byť odborný zamestnanec zaradený do 

rovnakej kategórie odborného zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa odborný 

zamestnanec s prvou atestáciou. 

 
 
3.  Ukončenia  vzdelávania 
 
 V zmysle § 52 Zákona 138/2019 Z.z. : 
 

a) adaptačné vzdelávanie sa ukončuje na základe odporúčania uvádzajúceho 
pedagogického a alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca  pred trojčlennou 
skúšobnou komisiou podľa programu adaptačného vzdelávania. 

 
b) Uvádzajúci pedagogický  alebo uvádzajúci odborný zamestnanec písomne neodporučí 

ukončenie adaptačného vzdelávania, ak začínajúci pedagogický   alebo  začínajúci 
odborný zamestnanec 

 

 absolvoval menej ako 75 % programu adaptačného vzdelávania alebo 

 preukázateľne nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti                    
v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný 
zamestnanec. 

 
c) Členom skúšobnej komisie je uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci 

odborný zamestnanec a ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec zaradený 
najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický alebo samostatný odborný 
zamestnanec, ktorého vymenúva riaditeľ. Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ. 

 
d) O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol ( príloha 2) 

 . Protokol obsahuje:  

 evidenčné číslo protokolu a dátum ukončenia adaptačného vzdelávania, 

 titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického alebo odborného 

zamestnanca, 

 dátum a miesto narodenia pedagogického alebo odborného 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 poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa. 

 

e) Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec, ktorý 
ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne, môže požiadať o vykonanie adaptačného 
vzdelávania organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. 

 
 
 
 
 


