
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov  - 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy  

 

 adaptačné vzdelávanie – realizuje sa v škole v spolupráci s riaditeľom školy, 

uvádzajúcim učiteľom a príslušnou predmetovou komisiou, za tento typ vzdelávania 

sa nezískavajú kredity, po absolvovaní je učiteľ zaradený do kariérového stupňa 

samostatný pedagogický zamestnanec; 

 aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na 

udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na 

vykonanie atestácie, za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 

kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný 

výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem 

funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú. 

 špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon špecializovaných činností; za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ 

vzdelávania sa nezískavajú kredity. 

 kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na 

doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na 

vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú 

kredity. 

 

 vykonanie prvej a druhej atestácie  

O vykonanie prvej atestácie sa môže uchádzať samostatný pedagogický zamestnanec, 

ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie alebo ktorý 

získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie takto uplatnené kredity strácajú 

platnosť na účely priznaného kreditového príplatku. 

O vykonanie druhej atestácie sa môže uchádzať len pedagogický zamestnanec 

s prvou atestáciou, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné 

vzdelávanie alebo ktorý získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie takto 

uplatnené kredity strácajú platnosť na účely priznaného kreditového príplatku. 

 

 

Zameranie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 udržiavanie a zvyšovanie kompetencie pedagogických zamestnancov – využívanie 

vzdelávacích ponúk metodicko-pedagogických centier a iných vzdelávacích inštitúcií 

v rámci rôznych druhov kontinuálneho vzdelávania; 

 príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií: triedny 

učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, školský knihovník, 

koordinátor protidrogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov, 

koordinátor informatizácie, projektový manažér; 

 príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému – tvorba školského vzdelávacieho programu, tvorba pedagogických 

a metodických materiálov; 



 príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými prostriedkami, 

výpočtovou technikou, multimédiami; 

  príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 


