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ÚVOD 

 

 

Etapa profesijného štartu a adaptácie začínajúceho učiteľa je náročná a veľmi dôležitá 

z každého hľadiska.  Náročnosť tejto etapy spočíva najmä vo zvládnutí niekoľkých rozporov, 

ktoré so sebou táto etapa prináša, a to rozpor medzi znalosťami a skúsenosťami, rozpor medzi 

osobnými ašpiráciami a záujmami organizácie a rozpor medzi aktuálnym postavením 

pracovníka a perspektívou, ktorá sa pred ním otvára (Průcha, 1997). Zároveň začínajúci učiteľ 

od prvého dňa v pedagogickej profesii preberá všetky svoje povinnosti a plnú zodpovednosť 

za vykonávanú prácu (Bajtoš, Honzíková, Orosová, 2008). Šimoník (2009) poukazuje na 

viaceré problémy, s ktorými sa začínajúci učiteľ v začiatku svojej profesie musí vysporiadať 

a jedným z nich je aj nevedomosť školskej legislatívy.  

Cieľom predkladanej vysokoškolskej učebnice je poskytnúť predovšetkým ucelený 

a systematický prehľad o základných legislatívnych dokumentoch, ktoré sú späté 

s pedagogickým pôsobením a výchovno-vzdelávacou činnosťou učiteľov v školskej praxi. 

Vysokoškolská učebnica je v prvom rade určená študentom učiteľstva akademických 

predmetov, ale aj čerstvým absolventom učiteľského štúdia, ktorí sú v pozícii začínajúceho 

učiteľa.  

Predkladaná publikácia je výnimočná tým, že sa nezameriava na konkrétne legislatívne 

dokumenty a ich popis, ale sprístupňuje význam a znenie viacerých legislatívnych 

dokumentov v kontexte kľúčových pojmov výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa a 

typických školských situácii. V publikácii neuvádzame plné znenie citovaných paragrafov 

zákonov, vyhlášok  a rezortných usmernení ale len výňatky, ktoré sú v súlade so zameraním a 

potrebami učebnice. Takto chceme pomôcť študentom učiteľstva a začínajúcim učiteľom 

zorientovať sa v ich právach ale aj povinnostiach, ktoré definuje a vymedzuje školská 

legislatíva a najmä zorientovať sa v základných legislatívnych požiadavkách, ktoré sa kladú 

na každého učiteľa v školskej praxi, počnúc podieľaním sa na príprave školského 

vzdelávacieho programu, orientáciou sa v kvalifikačnom raste učiteľov, v hodnotení žiakov, 

v prístupe k žiakom so špeciálnymi potrebami, až po bežné školské situácie ako udelenie 

výchovného opatrenia, školský úraz, lyžiarsky výcvik alebo školská akcia. Vzhľadom na 

rozsah uvedených oblastí, sme jednotlivé témy rozdelili do dvoch publikácií podľa 

tematického zamerania.  
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Vysokoškolská učebnica Začínajúci učiteľ a školská legislatíva I. – Učiteľ a výchovno-

vzdelávací proces z pohľadu školskej legislatívy pozostáva zo siedmich kapitol. Prvá kapitola 

vymedzuje základný legislatívny rámec, rezortné dokumenty a inštitúcie, ktoré sa vzťahujú na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa. Druhá kapitola charakterizuje výchovno-vzdelávací 

systém na Slovensku z hľadiska školskej legislatívy, najmä vymedzenie povinnej školskej 

dochádzky a legislatívnu charakteristiku základnej a strednej školy. Tretia kapitola je 

venovaná pozícii učiteľa v školskom systéme v kontexte školskej legislatívy, jeho právam  

a povinnostiam, priblíženiu predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti, ale i špecifikám 

čerpania náhradného voľna a dovolenky v učiteľskej profesii. Štvrtá kapitola pokračuje 

v oblasti profesijného rozvoja učiteľa, charakterizuje kariérne stupne a kariérne pozície aj 

s ohľadom na platové ohodnotenie učiteľov. Piata kapitola sa sústredí na kontinuálne 

vzdelávanie, na konkrétnu charakteristiku a požiadavky pre absolvovanie jednotlivých druhov 

kontinuálneho vzdelávania a možnosti uplatnenia kreditov v profesijnom rozvoji učiteľa 

a kreditových príplatkov. Šiesta kapitola legislatívne vymedzuje pedagogickú dokumentáciu. 

Publikácia je zakončená siedmou kapitolou, ktorá popisuje vzájomný vzťah štátneho 

vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Zamerali sme sa na hlavné 

úlohy a odporúčaný postup pri tvorbe školského vzdelávacieho programu v praxi.  

S ohľadom na rozsiahly záber školskej legislatívy veríme, že sa nám podarilo ponúknuť 

východiskovú orientáciu v školskej legislatíve a každý čitateľ nájde dostatok podnetov pre 

svoju každodennú alebo budúcu pedagogickú činnosť.   

 

 

   

 

 

 

 

 

autorka  
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1 AKO SA ZORIENTOVAŤ V ŠKOLSKEJ LEGISLATÍVE 

 

 

Legislatívny rámec organizácie a riadenia školy určuje predovšetkým Ministerstvo 

školstva, vedy, výskum a športu v Slovenskej republike (ďalej len „MŠ SR“) vo forme 

platných zákonov, vyhlášok, metodík, nariadení a rezortných smerníc. Dynamické zmeny 

v spoločnosti po novembri 1989 a vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 

2004 priniesli nevyhnutné zmeny aj v legislatíve školstva. Zvyšovanie kvality vzdelávania a 

zlepšenie spoločenského postavenia pedagogických zamestnancov koncepčne riešili na 

Slovensku po novembri 1989 viaceré programové dokumenty (napr. Milénium, správy Štátnej 

školskej inšpekcie o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských 

zariadeniach, programové vyhlásenia MŠ SR a vlády atď.). Postupne sa školský systém 

decentralizoval a vytváral sa priestor pre pluralitu a diferenciáciu školského systému, začali 

vznikať súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, no najmä kompetencie v oblasti 

správy školstva sa presunuli zo štátu na miestnu a regionálnu samosprávu. Následne v roku 

2008 bol prijatý nový školský zákon ako strategický legislatívny dokument reformy školstva, 

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý nahradil školský zákon z roku 1984, 

ktorý bol 19-krát novelizovaný. Zároveň sa súbežne prijímali nové alebo novelizovali staré 

legislatívne dokumenty na princípoch demokracie a v súlade s trendmi európskej vzdelávacej 

politiky.

 

Obrázok 1 Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa z pohľadu organizácie a legislatívy 

školy 
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Do výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa1 vstupuje organizácia a legislatíva školy hneď 

v niekoľkých aspektoch (Obrázok 1). V prvom rade je to základný legislatívny rámec, ktorý 

presne definuje a vymedzuje výchovno-vzdelávací proces, jeho aktérov, ich práva a 

povinnosti. Druhým dôležitým aspektom je školský vzdelávací program, ktorý má každá 

škola vypracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu a priamo usmerňuje 

výchovno-vzdelávací proces v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Následne je to koncept 

kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, ktoré 

vytvárajú spoločnú platformu s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, 

rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a 

rozširovania kvalifikácie. V neposlednom rade sú to aj plošné rezortné usmernenia a 

nariadenia v podobe Pedagogicko-organizačných pokynov, ktoré sú záväzné pre všetky školy 

na Slovensku.   

Kapitola sa sústredí na základný a systematický prehľad o školskej legislatíve vo vzťahu 

k pedagogickému pôsobeniu a výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov v školskej praxi.  

Najprv predstaví základný legislatívny rámec (zákony, vyhlášky a rezortné metodické 

pokyny) a uvedie ich rámcové obsahové zameranie. Následne priblíži Pedagogicko-

organizačné pokyny ako záväzné rezortné odporúčania, ktoré sú vydávané každý školský rok. 

Uvedieme nielen základné inštitúcie rezortu školstva, ktoré svojou činnosťou vstupujú do 

organizácie a legislatívy školy, ale aj niektoré ďalšie užitočné informačné zdroje k výchovno-

vzdelávacej činnosti učiteľa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 V publikácii  sa pod pojmom učiteľ rozumie kategória pedagogického zamestnanca podľa §13 písmena b), c), 

d) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
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1.1 Základné legislatívne dokumenty 

 

Všetky platné legislatívne dokumenty sú zverejnené na oficiálnej stránke MŠ SR 

www.minedu.sk v sekcii Legislatíva/Regionálne školstvo. Základný legislatívny rámec 

výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa vymedzujú predovšetkým tieto legislatívne 

dokumenty:   

 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);  

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

zamestnancoch;  

 vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej 

škole; 

 vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

65/2015 Z. z. o stredných školách; 

 metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy; 

 metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní2 (ďalej len „školský zákon“) pozostáva 

z 11 častí, v ktorých ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a 

organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, 

prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie 

odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti, dĺžku a plnenie 

povinnej školskej dochádzky, vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-

vzdelávacie programy na školskej úrovni, sústavu škôl a školských zariadení, práva a 

povinnosti škôl a školských zariadení, práva a povinnosti detí a žiakov, práva a povinnosti 

rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný 

zástupca“), alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná 

starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon 

väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (§1 zákon č. 245/2008 Z. z.). Školský zákon je 

hlavným legislatívnym dokumentom, z ktorého vychádzajú všetky ostatné legislatívne 

dokumenty týkajúce sa organizácie a riadenia školy (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, 

                                                 
2 V plnej verzii dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2008/245/ZZ_2008_245_20160901.pdf  

http://www.minedu.sk/
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2008/245/ZZ_2008_245_20160901.pdf
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metodické pokyny) a vychádza z neho napríklad aj vnútorný poriadok školy a Školský 

vzdelávací program (ďalej len „ŠkVP“), ktoré sú základom výchovno-vzdelávacej činnosti 

každej školy. Zo školského zákona vyplýva pre všetky školy a učiteľov predovšetkým 

povinnosť riadiť sa štátnym vzdelávacím programom (ďalej len „ŠVP“) a vytvoriť si vlastný 

ŠkVP, ktorý definuje zameranie školy. 

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

zamestnancoch3 (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“) pozostáva 

z 13 častí, v ktorých ustanovuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca, predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti, 

profesijný rozvoj, kariérové stupne, kariérové pozície, atestácie pedagogického zamestnanca 

a odborného zamestnanca, kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca a 

odborného zamestnanca, pedagogickú činnosť pedagogického zamestnanca vrátane priamej 

výchovno-vzdelávacej činnosti a jej rozsahu, odborné činnosti odborného zamestnanca, 

rozsah, zameranie, organizáciu a ukončovanie jednotlivých druhov kontinuálneho vzdelávania 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, akreditáciu programov kontinuálneho 

vzdelávania a programov doplňujúceho pedagogického štúdia, činnosť a postavenie 

Akreditačnej rady Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, výkon činnosti poskytovateľov 

kontinuálneho vzdelávania, získavanie kreditov za absolvované druhy kontinuálneho 

vzdelávania, sebavzdelávanie a tvorivé aktivity pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca a evidovanie kreditov, hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca a starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a ich 

ochranu (§ 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). Z uvedeného rámca je zrejmé, že zákon o 

pedagogických a odborných zamestnancoch je zásadným dokumentom pre každého učiteľa, 

ktorý charakterizuje postavenie učiteľa v školskom systéme, ale najmä možnosti ďalšieho 

vzdelávania a kvalifikačného rastu prostredníctvom profesijného rozvoja a kontinuálneho 

vzdelávania.  

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej 

škole4 (ďalej len „vyhláška o základnej škole“) upravuje organizáciu základnej školy, plnenie 

povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky, 

organizáciu a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v škole vrátane integrácie 

                                                 
3 V plnej verzii dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2009/317/ZZ_2009_317_20160701.pdf  
4 V plnej verzii dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/320/20150901  

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2009/317/ZZ_2009_317_20160701.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/320/20150901
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žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimo nej, žiakov s nadaním, 

pravidlá hodnotenia a klasifikácie a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov (§ 1 

vyhláška č. 320/2008 Z. z.). Vyhláška o základnej škole bližšie popisuje najmä poradné 

orgány riaditeľa, pozíciu triedneho učiteľa, plnenie povinnej školskej dochádzky, organizáciu 

výletov, exkurzií a výcvikov, ale aj udeľovanie pochvál a výchovných opatrení na posilnenie 

disciplíny žiakov.   

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

65/2015 Z. z. o stredných školách5 (ďalej len „vyhláška o strednej škole“) upravuje 

podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia 

a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl a zoznam študijných 

odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania (§ 1 vyhláška č. 65/2015 Z. z.). Vyhláška o strednej škole bola prijatá 

do platnosti len v roku 2015 v nadväznosti na reformu odborného vzdelávania a prípravy 

žiakov stredných odborných škôl a prijatia nového zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy6 (s.15)  ustanovuje 

presné zásady hodnotenia, získavania podkladov k hodnoteniu, hodnotenie prospechu 

a správania, postup pri hodnotení žiaka, hodnotenie žiaka v náhradnom termíne, za akých 

podmienok sú vykonávané opravné skúšky, komisionálne skúšky, ale aj podmienky postupu 

do vyššieho ročníka či hodnotenie žiaka po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom. 

Súčasťou tohto metodického pokynu je aj príloha, ktorá popisuje zásady hodnotenia žiaka so 

zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. 

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl7 (s. 

37) ustanovuje presne tie isté oblasti ako metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy, no naviac presne vymedzuje klasifikáciu v predmetoch jednotlivých 

vzdelávajúcich oblastí. Súčasťou tohto dokumentu nie je príloha, ktorá by popisovala zásady 

hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v strednej škole. 

Základný legislatívny rámec vstupuje do činnosti začínajúceho učiteľa od prvého dňa 

jeho pôsobenia v škole, preto je nevyhnutné, aby už študenti učiteľstva akademických 

                                                 
5 V plnej verzii dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/65/20150901  
6 V plnej verzii dostupné na https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-

zakladnej-skoly/  
7 V plnej verzii dostupné na https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-

ziakov-strednych-skol/  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/65/20150901
https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/
https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/
https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-ziakov-strednych-skol/
https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-ziakov-strednych-skol/
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predmetov počas pregraduálnej prípravy spoznali základné legislatívne dokumenty a vedeli sa 

v nich orientovať a aplikovať ich znenie už vo výchovno-vzdelávacej činnosti počas 

profesijnej praktickej prípravy.   
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1.2 Pedagogicko-organizačné pokyny 

 

Okrem základného legislatívneho rámca, ktorý je stručne predstavený v predchádzajúcej 

podkapitole sú ďalším záväzným dokumentom pre školy a učiteľov Pedagogicko-

organizačné pokyny (ďalej len „POP“). POP vydáva MŠ SR pre každý nový školský rok 

a zverejňuje ich na oficiálnej stránke MŠ SR www.minedu.sk v sekcii Regionálne 

školstvo/Aktuality alebo Aktuálne témy.  

Neodmysliteľnou súčasťou POP je úvodné slovo ministra školstva, ktorý sa vždy pred 

začiatkom aktuálneho školského roka prihovára všetkým pedagogickým zamestnancom 

a predstavuje víziu alebo aktuálne témy pre nastávajúce obdobie školského roka. POP je 

pomerne obsiahly dokument, ktorý pozostáva spravidla z 8 kapitol a príloh (Obrázok 2).  

 

 

Obrázok 2 Obsah dokumentu POP 2016/2017 

Zdroj: POP, 2016, s. 2 

Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných 

informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských 

zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení. Pre potreby učebného textu budú 

http://www.minedu.sk/
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uvedené niektoré výňatky dokumentu POP (POP 2016/2017)8, ktoré sú významné z pohľadu 

výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa. 

Kapitola Všeobecné informácie a pokyny je rozsahovo najväčšia. Sprístupňuje 

napríklad základné informácie o organizácii školského roka, vrátane uvedenia termínov 

začiatku a konca školského roka, informácie k pol roku, ale tiež informáciu koľko 

vyučovacích dní je v aktuálnom školskom roku, koľko pripadne na školské prázdniny a koľko 

dní budú trvať letné prázdniny. Ďalej sú to dôležité informácie o testovaní 5. a 9. ročníka 

základných škôl (termín, príprava a metodické riadenie, pilotné overenie testovacích 

nástrojov) a informácie o maturitných skúškach (riadny termín, opravný termín,  príprava 

a metodické riadenie, pilotné overenie testovacích nástrojov). Zároveň táto časť obsahuje aj 

odporúčania a usmernenia v oblasti kontroly kvality a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho 

procesu, k rozvíjaniu aktuálnych vzdelávacích konceptov ako predčitateľská a čitateľská 

gramotnosť alebo dlhšie odporúčaná finančná gramotnosť, či podnikateľské zručnosti. Väčší 

priestor je venovaný aj jednotlivým výchovným zložkám vzdelávacieho procesu, ktoré sa 

v školskom systéme sprístupňujú cez voliteľné predmety (etická/náboženská výchova) alebo 

prierezové témy (mediálna výchova, globálne vzdelávanie a environmentálna výchova, 

zdravý životný štýl, bezpečnosť a prevencia). V týchto častiach učitelia nájdu konkrétne 

usmernenia, vrátane odporúčaných materiálov, elektronických zdrojov alebo výchovných 

programov. Väčší priestor je tiež venovaný oblasti posilňovania a udržiavania ľudských práv 

a práv dieťaťa, oblasti eliminácie diskriminácie a segregácie v akýchkoľvek formách 

a v neposlednom rade pokynom a usmerneniam pre prácu s deťmi a žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Rovnako zaujímavé sú časti, v ktorých sú informácie 

k súťažiam detí a žiakov škôl a školských zariadení alebo k výzvam na podávanie žiadostí 

o poskytnutie finančných prostriedkov.  

Kapitola Školy obsahuje najprv všeobecné usmernia a informácie, ktoré majú platnosť od 

aktuálneho školského roku, napríklad pre požiadavku 1. atestácie na vedúcich pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov všetkých škôl a školských zariadení od 1. januára 

2017. Následne sa odporúčania špecifikujú pre jednotlivé druhy škôl. Aktuálne sa venuje 

väčší priestor pre zavádzanie Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len 

„IŠVP“), s konkrétnymi usmerneniami pre ročníky, ktoré v aktuálnom roku ešte postupujú 

podľa doteraz platného ŠVP alebo už postupujú podľa nového IVŠP. Pre základné školy 

vyplýva aj povinnosť hlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, kde sú uvedené 

                                                 
8 V plnej verzii dostupné na https://www.minedu.sk/data/att/9841.pdf  

https://www.minedu.sk/data/att/9841.pdf
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konkrétne kroky ako má škola podstupovať s prepojením na platnú legislatívu. V rámci 

oblasti stredných škôl sa aktuálne venuje väčší priestor duálnemu vzdelávaniu v prepojení na 

platnú legislatívu a reformu stredného odborného vzdelávania. Dôležité pokyny a usmernenia 

sú v oblasti školskej integrácie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa týkajú 

najmä pokynov k vypracovaniu individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“). 

Na túto oblasť plynule nadväzuje okruh špeciálnej školy a špeciálnych tried. 

Kapitola Školské zariadenia uvádza z pohľadu výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa 

najmä dôležité informácie k práci školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. 

Okrem postupov a konkrétnych odporúčaní pri diagnostike detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ale aj školskej spôsobilosti dieťaťa, sú tu uvedené aj konkrétne postupy 

v spolupráci týchto školských zariadení so školou.  

Obsahovo významnejšie sú ešte kapitoly Učebnice a školské tlačivá a Kontinuálne 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. V kapitole Učebnice 

a školské tlačivá sú najmä konkrétne usmernenia k objednávaciemu konaniu a nákupu 

učebníc a informácie k registru schválených učebníc, tzv. národnému registru učebníc, 

učebných textov a pracovných zošitov, ktoré schválilo MŠ SR (zverejnený na 

www.edicnyportal.sk/registre). Nachádza sa tu aj informácia o poskytnutí príspevku školám 

na zakúpenie schválených učebníc, učebných textov a pracovných zošitov od MŠ SR (na 

http://www.minedu.sk/ v sekcii Regionálne školstvo/Financovanie/Príspevok na učebnice). 

V súvislosti so školskými tlačivami je k dispozícii Knižnica vzorov pedagogickej 

dokumentácie a dokladov na stránke MŠ SR http://formulare.iedu.sk/, kde sú napríklad v 

nadväznosti so zavádzaním IŠVP schválené nové vzory dokladov o vzdelávaní, nové vzory 

pedagogickej a ďalšej dokumentácie. V rámci kapitoly Kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú predovšetkým uvedené 

informácie o zozname poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania 

a akreditovaných programov doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorý je zverejnený na 

stránke MŠ SR http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/, kde ku koncu januára 

2016 bolo akreditovaných 1567 programov kontinuálneho vzdelávania a 101 programov 

doplňujúceho pedagogického štúdia. Zvlášť sa vyzdvihuje pozícia Metodicko-pedagogického 

centra (ďalej len „MPC“), ako ústredne riadenou organizáciou MŠ SR. MPC zabezpečuje 

a vykonáva kontinuálne vzdelávanie, zároveň realizuje rôzne odborné semináre a workshopy, 

zverejňuje osvedčené pedagogické skúsenosti a je organizáciou, ktorá poskytuje prvú a druhú 

http://www.edicnyportal.sk/registre
http://www.minedu.sk/
http://formulare.iedu.sk/
http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/
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atestáciu pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení. 

Záverom by sme ešte upozornili, že MŠ SR vydalo Praktickú príručku k ochrane práv 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorá je odporúčaná v kapitole 

Niektoré aspekty ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Sú 

v nej uvedené modelové príklady ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu 

práv pedagogického zamestnanca. Poskytuje návod na riešenie vzniknutých negatívnych 

prejavov správania a spôsoby ako im predchádzať. Praktická príručka je zverejnená na 

http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf.  

POP nadobúdajú účinnosť vždy 1. septembra aktuálneho roka. Každý učiteľ by mal preto 

poznať jednotlivé pokyny, odporúčania a usmernenia pre školy a školské zariadenia ako aj 

zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstupujú do 

platnosti od účinnosti POP na aktuálny školský rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf
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1.3 Ďalšie informačné zdroje k organizácii a legislatíve školy 

 

Predchádzajúce podkapitoly sa odvolávali predovšetkým na MŠ SR, ktoré schvaľuje 

a zverejňuje všetky záväzné právne a rezortné predpisy. Aktuálna podkapitola chce 

predovšetkým predstaviť hlavné organizácie MŠ SR, ktoré svojou činnosťou vstupujú do 

organizácie a legislatívny školy ako aj ďalšie užitočné informačné zdroje, podľa ktorých 

učiteľ postupuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti9.  

Štátny pedagogický ústav (ďalej len „ŠPÚ“) je priamo riadenou organizáciou MŠ SR. 

ŠPÚ plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj 

vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie 

otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné 

a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy 

a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie ŠVP; rezortný výskum; odborno-

metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe ŠkVP; príprava pedagogickej dokumentácie pre 

školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov. Svoju činnosť zverejňuje na svojej oficiálnej stránke 

http://www.statpedu.sk/, kde je predovšetkým zverejnený ŠVP pre všetky stupne vzdelávania, 

usmernenia k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným 

intelektovým nadaním, cieľové požiadavky na maturitné skúšky, usmernenie k vzdelávaniu 

detí cudzincov, výzvy a informácie o prebiehajúcich súťažiach ale tiež informácie 

k aktuálnym vzdelávacím aktivitám.  

MPC je rozpočtovou organizáciou zriadenou MŠ SR. Ako sme už v predchádzajúcej 

podkapitole uviedli, činnosť MPC je zameraná na výkon metodickej činnosti a na ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. V jeho 

pôsobnosti sú školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky. Oficiálna stránka 

MPC je http://www.mpc-edu.sk/. Medzi hlavné činnosti MPC patrí organizácia a 

vykonávanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov škôl a školských zariadení, zabezpečuje odborno-metodickú činnosť v 

oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

vydavateľsko-publikačná činnosť, vykonáva výskumnú a prieskumnú činnosť v oblasti 

                                                 
9 Uvádzané charakteristiky jednotlivých organizácii MŠ SR a informačných zdrojov k organizácii a legislatíve 

školy boli prevzaté z ich oficiálnej stránky, ktorá je v texte uvedená.      

http://www.statpedu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/


 

 

 

19 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vykonáva na 

základe poverenia MŠ SR celoslovenské kompetencie v oblasti odborného garantovania 

rómskej problematiky a v oblasti odborného garantovania ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl 

na národnostných územiach (maďarské, ukrajinské, rusínske).  

Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) je národným 

informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie Slovenskej republiky ako 

priamo riadená organizácia MŠ SR. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku 

interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, 

vývoj, inovácie a vzdelávanie. Oficiálna stránka CVTI SR je http://www.cvtisr.sk/. Z pohľadu 

výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa je zaujímavá sekcia Informácie o škole/Školstvo. Na 

tomto mieste sú zverejnené rôzne správy, ktoré predstavujú predovšetkým trendy a prognózy 

vo vývoji regionálneho školstva, aktuálne výskumy a prieskumy mládeže a prezentácie 

výsledkov, ale aj v sekcii Štatistika užitočné prehľady škôl, kde učiteľ nájde adresy škôl a 

vybrané štatistické informácie o jednotlivých školách za príslušný školský rok. Aktuálne 

informácie sú vždy zverejnené po ukončení spracovania v októbri až decembri.  

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NUCEM“) je štátnou 

rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou MŠ SR. Oficiálna stránka 

NUCEM je http://www.nucem.sk/sk/.   Medzi základné úlohy NUCEM patrí zabezpečovanie 

externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej MŠ SR, 

zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR a 

zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika 

zapája v súlade s ich pravidlami, napríklad PISA testovanie. 

Z hľadiska školskej legislatívy a legislatívneho postavenia pedagogických pracovníkov je 

dobré upriamiť pozornosť aj na Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

(ďalej len „školské odbory“). Je nezávislou, apolitickou a neziskovou organizáciou založenou 

v súlade so zákonom č. 83/1990 o združovaní občanov. V súčasnosti združujú školské odbory 

viac ako 48 000 svojich členov - pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení. Oficiálna stránka je 

http://www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-zvaz.alej. Zo zákona sú školské odbory sociálnym 

partnerom MŠ SR. Vedú sociálny dialóg s vládou a zamestnávateľmi a v procese 

kolektívneho vyjednávania obhajujú a presadzujú práva a oprávnené záujmy nielen svojich 

členov ale všetkých približne 150 000 zamestnancov školstva. Základnými atribútmi činnosti 

školských odborov sú rozvoj školstva v demokratickej spoločnosti, sociálna a ekonomická 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.nucem.sk/sk/
http://www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-zvaz.alej
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starostlivosť, zamestnanosť, úroveň vzdelávania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a 

ochrana všestranných záujmov a oprávnených požiadaviek školských zamestnancov. Pre 

svojich členov školské odbory napríklad poskytujú bezplatné právne služby v 

pracovnoprávnej oblasti a v prípade dlhodobého členstva aj v občianskoprávnych a 

trestnoprávnych sporoch. Významnou aktivitou školských odborov je aj poskytovanie 

akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania.  

Slovenská komora učiteľov (ďalej len „SKU“) je tiež mimovládna nezisková, 

nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 

83/1990 Z. z. o združovaní občanov. SKU združuje pedagogických a odborných 

zamestnancov a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich 

záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní 

odbornej úrovne v rezorte školstva. Oficiálna stránka je http://www.sku.sk/. Komora 

spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej 

republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský 

význam a je v záujme celej spoločnosti. 

Z hľadiska vyučovacej činnosti je zaujímavý portál pre učiteľov „Zborovňa“. Oficiálna 

stránka je www.zborovna.sk/. Portál obsahuje sekciu „Virtuálna knižnica“, čo je  internetový 

systém slúžiaci na ukladanie, uchovávanie, vyhľadávanie, výber, zdieľanie a výmenu 

učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom 

procese. Učiteľ sa môže registrovať, mať prístup a využívať obsah virtuálnej knižnice len 

vtedy, ak jeho škola uzatvorila Zmluvu o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice. Zároveň sa 

tam nachádza sekcia „Portál bezkriedy.sk“, ktorá je určená žiakom a rodičom školy, ktorá 

má uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice. Ide o internetový systém 

slúžiaci na vyhľadávanie, prezeranie a sťahovanie (download) výlučne tých učebných 

materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese, ktoré 

im boli z Virtuálnej knižnice sprístupnené ich učiteľmi. 

Školský portál s oficiálnou stránkou http://www.skolskyportal.sk/ je skôr všeobecne 

a plošne zameraný portál pre učiteľov na praktické informácie o školstve s cieľom ponúknuť 

nielen aktuálne informácie, ale aj priestor na vyjadrenie názorov, na výmenu skúseností 

a diskusiu s kolegami. Školský portál ponúka tiež možnosť stať sa členom prvej internetovej 

komunity riaditeľov škôl a učiteľov, spoznať a nadviazať spoluprácu s kolegami na celom 

Slovensku.  

http://www.sku.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.skolskyportal.sk/
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                 Kontrolné otázky a úlohy  
 

 

 

1. Čo tvorí základný legislatívny rámec?  

2. Prečo je potrebné orientovať sa v organizácii a legislatíve školy? 

3. Čo je cieľom Pedagogicko-organizačných pokynov a kto ich vydáva?  

4. Stiahnite si Pedagogicko-organizačné pokyny pre aktuálny školský rok 

a vyhľadajte: 

 kedy sa konajú maturitné skúšky 

 ktoré sú schválené učebnice z hľadiska Vašej aprobácie 

 aké súťaže sa konajú pre žiakov z hľadiska Vašej aprobácie 

5. Z hľadiska Vašej aprobácie si na stránke Metodicko-pedagogického centra 

vyhľadajte možnosti kontinuálneho vzdelávania učiteľov.   

6. Čo je hlavnou úlohou Štátneho pedagogického ústavu?  

7. Stiahnite si štátny vzdelávací program z hľadiska Vašej aprobácie.  

8. Koľko základných a stredných škôl je v súčasnosti na Slovensku (použite štatistické 

zdroje CVTI SR)? 

9. Aký je rozdiel medzi organizáciami školské odbory a Slovenská komora učiteľov?  
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2 SÚSTAVA  ŠKÔL A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ 

SYSTÉM Z POHĽADU ŠKOLSKEJ LEGISLATÍVY 

 

 

Súčasný výchovno-vzdelávací systém tvorí súbor všetkých školských a iných 

vzdelávacích inštitúcií, pravidlá ich fungovania a prostriedky (vrátane legislatívnych), ktoré 

zaisťujú realizáciu vzdelávania. Školský systém je sústava inštitúcií tzv. formálnej a 

neformálnej edukácie, ktoré riadi a spravuje MŠ SR (Baďuríková, 2001). Školský systém 

Slovenskej republiky vytvára svojou štruktúrou legislatívne vymedzené alternatívy pre voľbu 

vzdelávacej cesty pri získavaní stupňov vzdelania v rámci povinnej školskej dochádzky i v 

rámci ďalšieho nepovinného školského vzdelávania.  

Slovensko ako členský štát Európskej únie (ďalej len „EU“) je viazaný normou 

Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania ISCED 2011 pre členské štáty EU 

v oblasti klasifikácie vzdelávania, ktorá je revidovanou verziou a ktorá bola prijatá na 36. 

zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v novembri 2011 (Kobela, 2013). Oproti 

pôvodnej klasifikácii ISCED z roku 1997 došlo k navýšeniu stupňov vzdelávania zo 6 

(ISCED 1997) na 8 (ISCED 2011). V slovenskom školskom systéme rozlišujeme jednotlivé 

stupne vzdelávania podľa Tabuľky 1.  

Tabuľka 1 Klasifikácia vzdelávania na Slovensku podľa ISCED 2011  

ISCED Školské zariadenie Dosiahnuté vzdelanie 

0 materská škola predprimárne vzdelanie 

1 1. – 4. ročník základnej školy primárne vzdelanie 

2 

5. – 9. ročník základnej školy 

1. – 4. ročník osemročného 

gymnázia 

nižšie stredné vzdelanie 

3 A/B 

 

 

 

3 C 

gymnázia, stredné školy 

s maturitou 

 

 

stredné odborné učilišťa 

stredné odborné školy 

 

vyššie sekundárne vzdelanie 

(úplné stredné vzdelanie) 

 

sekundárne vzdelanie 

(stredné odborné vzdelanie) 

nižšie sekundárne vzdelanie 

(nižšie stredné odborné 

vzdelanie) 

4 
pomaturitné štúdia nadstavbové 

štúdium 
absolutórium 

5 vysoká škola bakalárske vzdelanie 

6 vysoká škola magisterské/inžinierke vzdelanie 

7 vysoká škola doktorandské vzdelanie 

Zdroj: Euridyce, 2015; Kobela, 2013 

Školský zákon definuje sústavu škôl ako školy, ktoré sú zaradené do siete škôl 

a školských zariadení a ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona 

prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba 
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nadväzujúce stupne vzdelania (§27 ods.1, zákon č. 245/2008 Z. z.). Sústavu škôl tvoria tieto 

druhy škôl (§27 ods. 2, zákon č. 245/2008 Z. z.): 

a) materská škola; 

b) základná škola; 

c) gymnázium; 

d) stredná odborná škola; 

e) konzervatórium; 

f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;  

g) základná umelecká škola; 

h) jazyková škola. 

Kapitola uvádza výňatky základného legislatívneho rámca, ktoré vymedzujú oblasť 

povinnej školskej dochádzky a legislatívne vymedzuje základnú školu, stredné školy10 

a jednotlivé stupne vzdelania, ktoré sú s uvedenými druhmi škôl späté. Predovšetkým sa 

sústredí na to, čo hovorí zákon z hľadiska organizácie a riadenia výchovno-vzdelávacej 

činnosti učiteľa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Podľa §27, ods.2 písmena b) až d) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
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2.1 Povinná školská dochádzka  

 

Povinná školská dochádzka a jej plnenie je z hľadiska výchovno-vzdelávacej činnosti 

dôležitá najmä pre učiteľov základnej školy. Učitelia majú povinnosť sledovať jej riadne 

plnenie a hlásiť na príslušných miestach jej zanedbávanie.  

Povinnú školskú dochádzku definuje školský zákon nasledovne (§19 zákon č. 

245/2008 Z. z.): 

 Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v 

ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. 

 Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po 

dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ 

školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o 

jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to 

vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je 

odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o 

odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení 

do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe 

predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to 

vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo 

rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať 

materskú školu alebo nultý ročník. 

 Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok 

povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom 

polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže 

riaditeľ školy za podmienok podľa odseku 4 rozhodnúť o dodatočnom odložení 

plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. 

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou 

školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 
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 Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli 

fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich 

predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. 

 Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom 

odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, 

najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok 

veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do 

nultého ročníka základnej školy. 

 Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej 

dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný 

k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti 

dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa 

vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného 

odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. 

Plnenie povinnej školskej dochádzky nariaďuje školský zákon nasledovne (§20 zákon č. 

245/2008 Z. z.): 

 Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách 

a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto 

zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla 

do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 

plniť povinnú školskú dochádzku. 

 Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje 

osobné údaje: 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa; 

b)  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných 

zástupcov. 
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 Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 

má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa 

nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako 

spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

 Žiak umiestnený v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia 

súdu alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, plní povinnú školskú dochádzku 

v škole zriadenej pri tomto zariadení, ak je zriadená. 

 Žiak môže so súhlasom riaditeľa školského zariadenia alebo zariadenia, v ktorom sa 

vykonáva rozhodnutie súdu, plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej škole podľa 

školského zákona. 

 Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, 

ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole vymedzuje školský zákon 

nasledovne (§21 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 žiak, ktorý bol v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý do strednej 

školy11 alebo do školy podľa § 9412 školského zákona, pokračuje v plnení povinnej 

školskej dochádzky až do jej skončenia v tejto škole, ak školský zákon neustanovuje 

inak; 

 žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v strednej škole podľa odseku, možno 

preradiť13 do príslušného ročníka spádovej základnej školy alebo do základnej školy, 

ktorú si zvolil zákonný zástupca; 

  žiaka možno preradiť do inej než spádovej základnej školy len s písomným súhlasom 

riaditeľa školy, do ktorej má byť žiak preradený. 

V súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky na strednej škole je v prípade udelenia 

výchovného opatrenia nasledujúce obmedzenie (Čl. 22 ods.7 metodický pokyn č. 21/2011):  

 opatrenie vo výchove formou podmienečného vylúčenia alebo vylúčenia za závažné 

alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, 

ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti možno uložiť žiakovi strednej 

školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. 

                                                 
11 vrátane prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole 
12 § 94 zákon č. 245/2008 Z. z definuje výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so 

zdravotným znevýhodnením viď bližšie https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901#paragraf-94  
13 § 36 zákon č. 245/2008 Z. z definuje preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy, viď bližšie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901#paragraf-36.odsek-1  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901#paragraf-94
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901#paragraf-94
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901#paragraf-36.odsek-1
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Školský zákon ešte vymedzuje aj formy osobitného spôsobu plnenia školskej 

dochádzky, ktoré sa môžu vykonávať v tejto podobe (§23 zákon č. 245/2008 Z. z.):  

 individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní 

v škole podľa školského zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“); 

 vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky; 

 vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil 

ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl 

a školských zariadení podľa osobitného predpisu;  

 vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa 

medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva; 

 individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy; 

 podľa individuálneho učebného plánu; 

 vzdelávanie v Európskych školách. 

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky definuje školský zákon nasledovne 

(§22 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa školského 

zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. 

rok veku; 

 žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 

rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné 

vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, 

v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku; 

 žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie 

v základnej až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku. 

POP udávajú nasledujúce odporúčania pre školy a učiteľov pri podozrení zo 

zanedbávania povinnej školskej dochádzky (POP, 2016, s. 30): 

 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, 

riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca 

dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny; 

 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 

školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať 

priestupkové konanie podľa §6 ods. 4 a §37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa §31 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; 
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 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné 

zo strany obce podať v zmysle §211 Trestného zákona trestné oznámenie na 

zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania 

mravnej výchovy mládeže. 
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2.2 Základná škola 

 

Podkapitola systematicky uvedie presné výňatky školského zákona a vyhlášky 

o základnej škole, ktoré sa zaoberajú základnou školou z hľadiska jej zamerania, stupňa 

vzdelávania, organizácie školy a organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti školy.  

Školský zákon definuje základnú školu nasledovne (§29 ods.1 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školského zákona 

podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 

zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, 

mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej; 

 poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, 

prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a 

ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na 

jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie nasledovne.  

Úspešným absolvovaním základnej školy, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

prostredníctvom príslušných vzdelávacích programov získa žiak základné vzdelanie. 

Základné vzdelanie sa podľa školského zákona (§16 ods. 3 zákon č. 245/2008 Z. z.) člení na 

primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) alebo nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň 

základnej školy, 1. – 4.  ročník osemročného gymnázia).  

2.2.1 Organizácia základnej školy 

Základné školy sa členia na tieto typy (§29 ods. 3 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 základnú školu so všetkými ročníkmi (ďalej len „plnoorganizovaná základná 

škola“); 

 základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky (ďalej len „neplnoorganizovaná 

základná škola“).  

Školský zákon určuje kritérium minimálneho počtu žiakov v povinnej školskej dochádzke pre 

zriadene jednotlivých typov základných škôl podľa Tabuľky 2.     
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Tabuľka 2 Zriaďovanie jednotlivých typov základných škôl 

Typ základnej školy Ročníky  
Možnosť zriadenia  

neplnoorganizovaná základná 

škola 
1. – 4. ročník 

najmenej 30 detí v povinnej 

školskej dochádzke 

plnoroganizovaná základná 

škola 
1. – 9. ročník  

najmenej 150 detí v povinnej 

školskej dochádzke 

Zdroj: §30 ods. 1 a 3 zákon č. 245/2008 Z.z. 

Základná škola má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka. 

Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba 

nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý 

až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník (§29 ods. 4 

zákon č. 245/2008 Z. z.) Vzdelávanie v základnej škole na prvom stupni sa môže organizovať 

aj v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov (§30 ods. 2 zákon č. 245/2008 Z. z). 

Tabuľka 3 Limity pre najvyšší a najnižší počet žiakov v triede 

Ročník základnej školy Najvyšší počet žiakov v triede Najnižší počet žiakov v triede 

nultý ročník 16 8 

trieda viacerých ročníkov prvého 

stupňa základnej školy 
24 12 

prvý ročník 22 11 

druhý až štvrtý ročník 24 13 

piaty až deviaty ročník 29 15 

Zdroj: §29 ods.5 a 8 zákon č. 245/2008 Z. z. 

Školský zákon stanovuje limity pre najvyšší a najnižší počet žiakov v triede podľa 

Tabuľky 3. Najvyšší počet žiakov v triede sa môže zvýšiť o troch žiakov z dôvodu (§29 ods. 

13 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 zmeny trvalého pobytu žiaka; 

 opakovania ročníka žiakom; 

 prestupu žiaka z inej školy; 

 osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e); 
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 preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka 

alebo 

 preradenia žiaka do základnej školy. 

Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny (§29 ods. 6 

zákon č. 245/2008 Z. z.), pričom počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla 

podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti 

žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti 

práce (§15 ods. 1 vyhláška č. 320/2008 Z. z.). Vyhláška o základnej škole upravuje rozdelenie 

tried a zriaďovanie skupín nasledovne (§15 vyhláška č. 320/2008 Z. z.): 

 Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať 

žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 

žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať 

aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny 

počas celého školského roka. 

 Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

 Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu 

rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. 

 Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov 

a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny 

chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 

25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj 

žiakov rozličných ročníkov. 

 Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried 

toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

2.2.2 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti na základnej škole je upravená nasledovne  

(§6 vyhláška č. 320/2008 Z. z.): 

 Začiatok vyučovania určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy 

najskôr o 7.00 hod., najneskôr o 9.00 hod. 

 Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné 

plány školského vzdelávacieho programu. 
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 Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh 

hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka, a kde to podmienky 

umožňujú, aj na internetovej stránke školy. 

 Vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať. 

Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade 

školy. Hlavná – veľká prestávka je 15-minútová až 30-minútová spravidla po druhej 

vyučovacej hodine. Žiaci počas hlavnej prestávky, ak sú na to utvorené podmienky, sa 

zdržiavajú mimo učebne v určených priestoroch. Obedňajšia prestávka pre žiakov 

prvého ročníka a druhého ročníka sa začína najneskôr po piatej vyučovacej hodine a 

pre žiakov tretieho ročníka až deviateho ročníka najneskôr po šiestej vyučovacej 

hodine v rozsahu minimálne 30 minút. 

 V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích 

hodín, v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom ročníku a 

vo štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín, 

v piatom ročníku až deviatom ročníku v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín. 

Žiaci piateho ročníka a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni v týždni najviac 

sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka až deviateho ročníka môžu mať iba 

v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín. 
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2.3 Stredné školy 

 

Nasledujúca podkapitola systematicky uvedie presné výňatky školského zákona 

a vyhlášky o strednej škole, ktoré sa zaoberajú strednou školou z hľadiska jej zamerania, 

stupňa vzdelávania, organizácie školy a organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti školy.  

Školský zákon definuje strednú školu nasledovne (§32 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 gymnázium; 

 stredná odborná škola; 

 konzervatórium. 

S ohľadom na zameranie vysokoškolskej učebnice bude ďalej bližšie špecifikovať len prvé 

dva typy stredných škôl.  

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá 

pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe 

a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávacie programy gymnázia sú 

zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj 

na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe (§ 41 zákon č. 245/2008 Z. 

z.). 

Školský zákon definuje strednú odbornú školu nasledovne (§42 ods. 1 a 2 zákon č. 

245/2008 Z. z.): 

 stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje 

žiakom odborné vzdelávanie a prípravu vo vzdelávacom programe príslušného 

odboru vzdelávania zameranom predovšetkým na výkon povolania, skupiny povolaní 

a odborných činností; 

 stredná odborná škola poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu v členení 

na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.  

Úspešným absolvovaním strednej odbornej školy, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

prostredníctvom príslušných vzdelávacích programov študijného alebo učebného odboru 

získa žiak stredné vzdelanie (nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné 

vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie)  podľa §16 ods. 4 

písm. a), b) a d)  a ods. 5 školského zákona.  
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2.3.1 Organizácia strednej školy 

Školský zákon stanovuje limity pre najvyšší a najnižší počet žiakov v triede nasledovne 

(§33 ods.1 a 7 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 v strednej škole sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom žiakov najviac 31; 

 najnižší počet žiakov v triede strednej školy je 17 žiakov v triede strednej školy 

v dennej forme štúdia a 8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia. 

Najvyšší počet žiakov v triede sa môže zvýšiť o troch žiakov z dôvodu (§33 ods. 2 zákon č. 

245/2008 Z. z.):  

 zmeny trvalého pobytu žiaka; 

 opakovania ročníka žiakom; 

 pokračovania štúdia žiaka po prerušení štúdia; 

 prestupu žiaka z inej školy; 

 osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e) 

školského zákona; 

 prijatia žiaka do vyššieho ročníka; 

 preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka; 

 zmeny študijného odboru alebo učebného odboru žiakom. 

Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny (§33 ods. 9 zákon 

č. 245/2008 Z. z.). Vyhláška o strednej škole upravuje rozdelenie tried a zriaďovanie skupín 

nasledovne (§2 vyhláška č. 65/2015 Z. z.): 

 V stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných 

predmetov triedy delia na dve skupiny a viac skupín v súlade s rámcovými učebnými 

plánmi štátnych vzdelávacích programov alebo v súlade so vzorovými učebnými 

plánmi štátnych vzdelávacích programov.  

 Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov zložené zo 

žiakov rôznych ročníkov. 

 Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo predmetu etická výchova 

možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v jednej 

skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, 

možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

 Ak počet žiakov v triede klesne pod najnižší počet žiakov v triede, trieda sa na 

konci školského roka zruší a žiaci sa preradia do inej triedy, zmenia študijný odbor 

alebo učebný odbor alebo prestúpia na inú strednú školu. O preradení do inej triedy, 
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zmene študijného odboru alebo zmene učebného odboru alebo o možnosti prestúpenia 

na inú strednú školu oboznámi stredná škola žiakov do konca obdobia školského 

vyučovania. 

2.3.2 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti strednej školy 

Organizácia vyučovania na strednej škole je upravená nasledovne (§3 vyhláška č. 65/2015 

Z. z.): 

 Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku, 

odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých žiakov sa začína najskôr o 6.00 

hodine. Vyučovanie sa skončí najneskôr o 20.00 hodine. Vyučovanie odborného 

výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých žiakov sa skončí najneskôr 

o 22.00 hodine. 

 Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy a rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine je prestávka 

najmenej 20 minút. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, 

medzi dopoludňajším vyučovaním a popoludňajším vyučovaním je prestávka 

najmenej 30 minút. 

 Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú 

prax na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania, sú rovnaké 

ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách. 

 Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín 

vrátane nepovinných predmetov, okrem športovej prípravy a umeleckej prípravy. 

 Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe žiaka prvého 

ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín; žiaka prvého 

ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy najviac sedem 

vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej 

praxe žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac 

sedem vyučovacích hodín; žiaka druhého a tretieho ročníka nadväzujúcej formy 

odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho 

vzdelávania, najviac osem vyučovacích hodín. 

 Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 8 hodín. 

Vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín. 
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                 Kontrolné otázky a úlohy 

  
  

1. Ako definuje školský zákon školskú sústavu? 

2. Ktoré stupne vzdelávania podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 2011 ste už 

doteraz absolvovali?  

3. Kedy začína a kedy končí povinná školská dochádzka z hľadiska legislatívy?   

4. Aký význam má nultý ročník? Pre koho je určený? 

5. Ako učiteľ máte podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky. Ako máte 

postupovať? 

6. Uveďte rozdiely a spoločné znaky základnej školy a strednej školy z hľadiska 

organizácie školy a organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti.   
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3 UČITEĽ Z POHĽADU ŠKOLSKEJ LEGISLATÍVY 

 

 

Ako bolo v úvode naznačené, etapa profesijného štartu a adaptácie začínajúceho učiteľa 

je náročná, ale aj veľmi dôležitá hneď z niekoľkých aspektov. Na jednej strane je začínajúci 

učiteľ motivovaný, plný ideálov, ktoré si so sebou do pedagogickej praxe prináša. Na druhej 

strane sa v reálnej školskej praxi musí vysporiadať hneď s niekoľkými problémami. 

Z hľadiska organizácie a legislatívy školy ide najčastejšie o problémy v týchto oblastiach 

(Podlahová, 2004, Šimoník, 2009):  

 nevedomosť školských zákonov a orientácia v nich; 

 neznalosť bezpečnostných predpisov; 

 rozsah administratívnych povinností a problémy s vedením pedagogickej 

dokumentácie;  

 slabá orientácia v úväzku učiteľa a platovom zaradení;  

 zamestnanie učiteľa v období prázdnin. 

Uvedené problémy spolu s ostatnými, na ktoré poukazuje pedagogická literatúra v rámci 

profesijného štartu učiteľa, môžu mať rozhodujúci vplyv pre ďalšie smerovanie pedagogickej 

profesie začínajúceho učiteľa. Nato, aby začínajúci učiteľ dokázal lepšie zvládnuť náročnejšie 

obdobie profesijného štartu, je minimálne potrebné poznať práva a povinnosti pedagogických 

zamestnancov, charakter pedagogickej činnosti, čo znamená adaptačné vzdelávanie, ale aj 

ďalšie možnosti kariérneho rastu so zmenami v platovom zaradení.  

Kapitola sa bude zaoberať predovšetkým postavením učiteľa v školskej legislatíve, 

ktoré vymedzuje a bližšie špecifikuje zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch14.  

Učiteľ je pedagogický zamestnanec. Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá 

vykonáva pedagogickú činnosť, ktorá má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti 

postavenie chránenej osoby. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický 

zamestnanec (§3 ods. 1 a 7 zákon č. 317/2009 Z. z.).  

 

 

                                                 
14 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
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Pedagogickí zamestnanci sa členia na sedem kategórií (Obrázok 3).  

 

Obrázok 3 Sedem kategórií pedagogického zamestnanca  

Zdroj: §12 zákon č. 317/2009 Z. z. 

S ohľadom na zameranie vysokoškolskej učebnice kapitola bude ďalej bližšie špecifikovať 

len kategóriu učiteľ.    

Učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho 

programu alebo pri poskytovaní kontinuálneho vzdelávania. Kategória učiteľ sa podľa 

vzdelávacieho programu člení na podkategórie podľa vzdelávacích programov 

poskytujúcich stupne vzdelania alebo kontinuálne vzdelávanie takto (§13 zákon č. 317/2009 

Z. z.): 

 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy); 

 učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy); 

 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy); 

 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie 

odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy); 

 učiteľ základnej umeleckej školy; 

 učiteľ jazykovej školy; 

 učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. 



 

 

 

39 

Vyhláška o základnej škole ešte dopĺňa pozíciu učiteľa v škole tým, že je súčasťou 

poradných orgánov riaditeľa školy. Poradné orgány riaditeľa sú (§4 ods. 1 až 5 vyhláška č. 

320/2008 Z. z.): 

 pedagogická rada - členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy; 

 metodické združenie prvého stupňa školy - členmi sú spravidla všetci pedagogickí 

zamestnanci nultého ročníka a prvého ročníka až štvrtého ročníka; 

 predmetové komisie - členmi sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci 

príslušného predmetu alebo príbuzných predmetov druhého stupňa školy. 

Metodické združenia prvého stupňa školy a predmetové komisie sú poradné a iniciatívne 

orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a 

problémami. Vedením metodických združení a vedením predmetových komisií poverí riaditeľ 

pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady15 a osobitné 

kvalifikačné požiadavky (§4 ods. 7 vyhláška č. 320/2008 Z. z.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 
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3.1 Práva a povinnosti učiteľa 

 

Učiteľ pri výkone pedagogickej činnosti nad rámec základných práv a povinností 

zamestnancov má právo na (§5 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na 

svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb; 

 ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu16 pedagogickej činnosti; 

 účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo 

volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy 

a školského zariadenia; 

 predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského 

vzdelávacieho programu, výchovného programu; 

 výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, 

ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov 

a rozvoj ich kompetencií; 

 kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj v jazyku, v ktorom pedagogickú 

činnosť vykonáva; 

 objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.  

Učiteľ ako pedagogický zamestnanec je povinný (§5 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu; 

 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, 

s ktorými prišiel do styku; 

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a 

poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne 

zázemie; 

 podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej 

dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom; 

 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča; 

 pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti; 

                                                 
16 Neodborným zasahovaním sa rozumie zásah do výkonu pedagogickej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k 

pedagogickému zamestnancovi nemá postavenie nadriadeného zamestnanca alebo kontrolného orgánu.  

Napríklad neodborné zasahovanie rodičov do pedagogickej činnosti učiteľa.  
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 podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu; 

 udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania; 

 vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, 

hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu; 

 poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi 

poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním; 

 pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu 

o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú; 

 vykonávať činnosť predsedu alebo člena skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, 

školskej maturitnej komisie, predmetovej maturitnej komisie, skúšobnej komisie pre 

absolventskú skúšku, komisie pre štátne jazykové skúšky alebo skúšobnej komisie pre 

štátne jazykové skúšky. 

Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať len 

preto, že uplatňuje svoje práva podľa zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 

(§5 ods. 5 zákon č. 317/2009 Z. z.).  

Učiteľ nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov 

a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej 

činnosti; to sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej 

činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského roku, 

stužkovej slávnosti (§5 ods. 6 zákon č. 317/2009 Z. z.).  
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3.2 Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti  

 

Každý uchádzač o prácu učiteľa musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 

tak, ako ich definuje zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch. Predpoklady na 

výkon pedagogickej činnosti sú (§6 ods. 1 a 2 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 kvalifikačné predpoklady;  

 bezúhonnosť; 

 zdravotná spôsobilosť; 

 ovládanie štátneho jazyka; 

 poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej 

náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu 

náboženská výchova. 

Zároveň platí, že predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí učiteľ spĺňať po celý čas 

výkonu pedagogickej činnosti. 

3.2.1 Kvalifikačné predpoklady 

Kvalifikačnými predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti sa v zmysle zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch rozumie (§7 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo 

vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný 

stupeň vzdelania; 

 získanie profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských 

zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací program pre deti so 

zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

absolvovaním príslušného študijného programu študijného odboru špeciálna 

pedagogika pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním alebo 

absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného 

štúdia v oblasti špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov s vyšším 

odborným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním. 

Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa (okrem učiteľa materskej školy a základnej 

umeleckej školy) je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 7ods. 2 zákon č. 

317/2009 Z. z.). Zamestnávateľ však môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah 

jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ak by nebolo možné 
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zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na 

vyučovanie aprobačných predmetov (§7 ods. 4 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Bližšie ustanovenie kvalifikačných predpokladov a osobitých kvalifikačných 

predpokladov pre jednotlivé kategórie pedagogických definuje vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.17 

3.2.2 Bezúhonnosť 

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 

čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej 

činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra 

trestov nie starším ako tri mesiace. (§9 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Učiteľ je povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu podanie 

obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania úmyselného trestného činu alebo trestného činu 

spáchaného z nedbanlivosti. Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví 

výkon pedagogickej činnosti učiteľovi, proti ktorému bola podaná obžaloba pre spáchanie 

úmyselného trestného činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti 

s výkonom pedagogickej činnosti a jeho ďalšie pôsobenie v zamestnaní by ohrozovalo riadny 

výkon pedagogickej činnosti (§9 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Počas pozastavenia výkonu pedagogickej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi 

50 % funkčného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, ktorý by mu patril, ak by 

mu nebol pozastavený výkon pedagogickej činnosti. Výška funkčného platu podľa prvej vety 

sa zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70 % funkčného 

platu, ktorý by mu patril, ak by nebol pozastavený výkon pedagogickej. Ak učiteľ nebol 

právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil pozastavenie výkonu pedagogickej, doplatí 

rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený (§9 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

3.2.3 Zdravotná spôsobilosť 

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť 

učiteľa potrebná na výkon pedagogickej činnosti (§10 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje učiteľ svojmu zamestnávateľovi pred nástupom do 

                                                 
17 V plnej verzii dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/437/20101001  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/437/20101001


 

 

 

44 

zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo 

vzťahu k výkonu jeho činnosti (§10 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti 

pedagogického zamestnanca, vyzve ho, aby v lehote do 90 dní preukázal svoju zdravotnú 

spôsobilosť. Pri nepreukázaní zdravotnej spôsobilosti zamestnávateľ postupuje rovnako ako 

pri strate zdravotnej spôsobilosti (§10 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z), pričom náklady priamo 

spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ (§10 ods.4 zákon 

č. 317/2009 Z. z.). 

3.2.4 Ovládanie štátneho jazyka 

Ak vzdelanie učiteľa požadované ako kvalifikačný predpoklad bolo získané v inom 

jazyku ako v štátnom jazyku, preukazuje sa ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní 

skúšky zo štátneho jazyka, ktorú učiteľ predloží zamestnávateľovi najneskôr do jedného roka 

od nástupu do zamestnania (§11 ods.1 zákon č. 317/2009 Z. z.). Učiteľ však nemusí 

preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho 

jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka (§11 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. z.). 
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3.3 Pedagogická činnosť 

 

Pracovný čas učiteľa má svoje špecifiká oproti iným pracovným pozíciám v spoločnosti. 

Podkapitola bližšie špecifikuje, čo je priama vyučovacia činnosť a priama výchovná činnosť, 

základný úväzok učiteľa, hodina priamej vyučovacej činnosti a týždenný pracovný čas. 

Vychádza zo zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 

činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov18 (ďalej len „nariadenie 

vlády SR č. 422/2009 Z. z.“). 

Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré 

zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku (§3 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, 

ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, 

a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávané 

pedagogickým zamestnancom (§3 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Hodina priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti trvá 45 minút (§2 ods. 

1 nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.). Hodina priamej vyučovacej činnosti na praktickom 

vyučovaní, ktoré sa uskutočňuje u iných právnických osôb alebo fyzických osôb, okrem 

cvičení v zdravotníckych zariadeniach, a hodina priamej vyučovacej činnosti v odbornom 

výcviku trvá 60 minút (§2 ods. 2 nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.). Hodina priamej 

vyučovacej činnosti v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže trvať 40 

minút (§2 ods. 4 nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.) 

Základným úväzkom učiteľa je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej 

výchovnej činnosti. Základný úväzok učiteľa sa určuje na jeden týždeň (§3 ods. 1 

nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.). Na základný úväzok sa vzťahujú rôzne možnosti 

úpravy podľa podmienok vykonávania výchovno-vzdelávacej činnosti ako je výchovný 

poradca, vyučovanie v cudzom jazyku, pedagogická činnosť pri experimentálnom overovaní 

a iné. Bližšie to špecifikuje § 3 ods. 4 - 9 nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z..  

                                                 
18 Plné znenie a prílohy dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/422/  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/422/
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Základný úväzok učiteľov jednotlivých typov škôl sa líši (Tabuľka 4). Rovnako sa mení 

aj základný úväzok pokiaľ ide o vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý bližšie 

špecifikuje príloha 3 nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z.. 

Tabuľka 4 Základný úväzok učiteľa základnej a strednej školy  

učiteľ základný úväzok (počet hodín) 

základnej školy 

23 

základnej školy s materskou školou 

základnej školy pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a všeobecným intelektovým 

nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej 

škole 

nultého ročníka základnej školy 

22 

prvého ročníka základnej školy 

strednej školy 

odborného učilišťa 

 Zdroj: Príloha 1 Nariadenie vlády SR č.422/2009 Z. z.  

Každá hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok 

učiteľa sa považuje za jednu hodinu práce nadčas (§3 ods. 5 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Týždenný pracovný čas učiteľa tvorí čas, v ktorom učiteľ vykonáva priamu výchovno-

vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti 

súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ môže povoliť učiteľovi 

vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou 

a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom 

poriadku školy alebo školského zariadenia (§3 ods. 6 zákon č. 317/2009 Z. z.).  

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch upravuje aj podmienky uzatvorenia 

pracovného pomeru na dobu určitú, čo je dôležité najmä z pozície začínajúceho učiteľa, 

ktorému zamestnávateľ spravidla nedá hneď zmluvu na do neurčitú. Pracovný pomer na 

určitú dobu s učiteľom možno dohodnúť najkratšie do 31. augusta; to sa nevzťahuje na 

pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa 

osobitného predpisu (§11 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 
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3.4 Práca nadčas, náhradné voľno a dovolenka učiteľa 

 

Práca nadčas, náhradné voľno a dovolenka učiteľa sa rámcovo riadi platným zákonom č. 

311/2011 Z. z., t.j. zákonníkom práce. Zároveň školský zákon vymedzuje niektoré odlišnosti 

týždenného pracovného času a práce nadčas učiteľa. Vo všeobecnosti však školy a školské 

zariadenia vydávajú vlastné vnútorné smernice, ktoré bližšie upravujú a špecifikujú najmä 

podmienky uplatnenia náhradného voľna, prekážku v práci a čerpanie dovolenky. Podkapitola 

vychádza zo súčasne platnej legislatívy a rezortného usmernenia k práci nadčas a náhradnému 

voľnu (2012), ale ich uplatňovanie v praxi sa môže mierne líšiť v jednotlivých školách 

a školských zariadeniach.  

Zákonník práce definuje trvanie dovolenky riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-

vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, 

učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej školy, trénera 

športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, vychovávateľa a dovolenka odborného 

zamestnanca podľa osobitného predpisu je najmenej osem týždňov (40 dní) v kalendárnom 

roku (§103 ods. 3 zákon č. 311/2011 Z. z.). Počet dní dovolenky sa môže mierne líšiť medzi 

školami.  

V súvislosti s dovolenkou je dôležité poznamenať, že počet dní školských a letných 

prázdnin prevyšuje počet dní dovolenky učiteľa. V školskom roku 2016/2017 je podľa POP 

24 dní školských prázdnin (z toho 5 dní pripadne na sviatky). Obdobie letných prázdnin bude 

trvať 63 dní (45 pracovných dní). Vzhľadom na potrebný počet dní voľna pre učiteľa je to 

spolu 64 dní. Učiteľ má k dispozícii len niečo okolo 40 – 45 (v závislosti od školy) dní 

dovolenky. Z uvedeného je zrejmé, že každý učiteľ si potrebuje počas školského roka 

nazbierať náhradné voľno, ktoré si následne uplatní v čase prázdnin.   

Predchádzajúca podkapitola uvádza, že týždenný pracovný čas učiteľa tvorí čas, v 

ktorom učiteľ vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický 

zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou 

činnosťou. Podľa zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca najviac 40 hodín týždenne 

(§85 ods. 5 zákon č. 311/2001 Z. z.). Bežne v praxi má teda učiteľ týždenný pracovný čas 

37,5 hodiny (s ohľadom na obednú pauzu). To je čas, v ktorom vykonáva priamu výchovno-

vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti 

súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Rozsah priamej vyučovacej 
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činnosti a priamej výchovnej činnosti učiteľa, základný úväzok, je počet hodín priamej 

vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti na jeden týždeň (Tabuľka 4).  

Podľa §90 ods. 4 zákonníka práce začiatok a koniec pracovného času a rozvrh 

pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to 

písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné, tzn., že povinnosť 

určiť začiatok a koniec pracovného času je v kompetencii zamestnávateľa. Začiatok a koniec 

pracovného času učiteľov je väčšinou uvedený v pracovnom poriadku školy alebo internej 

smernici školy. Zároveň riaditeľ môže povoliť učiteľovi vykonávanie ostatných činností 

súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo 

pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského 

zariadenia (§3 ods. 6 zákon č. 317/2009 Z. z.).  

Vyššie uvedené skutočnosti, ktoré vymedzuje legislatíva sú základom pri uplatňovaní 

práce nadčas a náhradného voľna učiteľa.  

Podľa §97 ods. 1 a 2 zákonníka práce je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom 

na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas 

vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca 

rozvrhu pracovných zmien. Školský zákon však upravuje prácu nadčas pedagogických 

zamestnancov tak, že každá hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca 

základný úväzok učiteľa sa považuje za jednu hodinu práce nadčas (§3 ods. 5 zákon č. 

317/2009 Z. z.). V praxi to znamená, že každá zastupovaná hodina alebo výkon z poverenia 

riaditeľa mimo rozsah týždenného pracovného času  sa považuje za hodinu práce nadčas 

(dozor na školský akciách, výlety, lyžiarsky výcvik a exkurzie po skončení pracovného času 

alebo počas pracovného voľna). Je však dôležité poznamenať, že za prácu nadčas sa 

nepovažuje práca, ktorú riaditeľ nenariadil alebo ju vopred neschválil. 

Práca nadčas môže byť uplatnená dvoma spôsobmi (§19 ods. 1 zákon č. 553/2003 Z. z.):  

 za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného 

platu zvýšená o 30% (ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60% 

hodinovej sadzby funkčného platu.); 

 čerpanie náhradného voľna v zmysle každá hodina práce nadčas je hodina 

náhradného voľna. 
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Rezortné nariadenie k práci nadčas a náhradnému voľnu (2012) 

Riaditeľ poskytne učiteľovi za hodinu práce nadčas buď plat + 30% hodinovej sadzby 

funkčného platu alebo riaditeľ poskytne učiteľovi náhradné voľno za prácu nadčas namiesto 

zvýšenia platu a plat, ktorý by zamestnancovi prislúchal za odpracovaný čas v čase čerpania 

náhradného voľna. 

Za jednu hodinu práce nadčas prináleží učiteľovi jedna hodina náhradného voľna.  

V období, keď si učiteľ bude čerpať náhradné voľno sa jeho základný úväzok znižuje o počet 

hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá. 

V nadväznosti na uvedené je potrebné, aby riaditeľ školy pri príprave rozvrhu hodín 

presne rozvrhol predovšetkým základný úväzok učiteľa a osobitne určil hodiny vyučovacej 

činnosti a hodiny výchovnej činnosti prevyšujúce tento základný úväzok, ktoré sa budú 

považovať za prácu nadčas. 

Zároveň k čerpaniu náhradného voľna je odporúčané, aby riaditeľ stanovil rozsah 

denného pracovného času, v ktorom budú tieto činnosti vykonávať mimo pracoviska (napr. 2 

hodiny denne) a zároveň stanovil čas, od kedy do kedy musia byť učitelia denne na 

pracovisku (napr. od. 8,00 do 14,00). Preto je potrebné upraviť v pracovnom poriadku, príp. 

v inom vnútornom predpise školy dodržiavanie takto stanoveného denného pracovného času v 

prípade čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, t.j. stanoviť, že učiteľ po vyčerpaní 

náhradného voľna v dni, v ktorom náhradné voľno za prácu nadčas čerpá: 

 príde na pracovisko a bude na pracovisku do konca určeného denného 

pracovného času; 

 nepríde na pracovisko a činnosti súvisiace s pedagogickou prácou bude 

v plnom rozsahu vykonávať mimo pracoviska. 

Zároveň by mal riaditeľ stanoviť podmienky v prípade, ak učiteľ čerpá náhradné voľno za 

celý týždeň. 

Školský zákon definuje tiež pracovné voľno s náhradou funkčného platu v nasledovnom 

rozsahu (§54 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.):  

 päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní; 

 ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej 

atestácie; 
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 ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom 

inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca. 

Pre lepšie pochopenie uplatňovania práce nadčas a náhradného voľna uvádzame 

konkrétne príklady, ktoré sú uvedené ako modelové situácie v rezortnom nariadení. Chceme 

však zdôrazniť, že príklady sú len modelové a prvoradé sú stanovené podmienky 

v pracovnom poriadku školy alebo v internej smernici školy.   

Príklad 1 

Škola má stanovený denný pracovný čas od 8,00 do 16,00 hod. vrátane prestávky na odpočinok 

a jedenie. Denný pracovný čas pre pedagogických zamestnancov má stanovený od 8,00 do 

14,00 hod. s tým, že ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou v rozsahu dvoch hodín 

majú pedagogickí zamestnanci povolené vykonávať mimo pracoviska.  

Situácia A 

Učiteľ si chce v pondelok čerpať náhradné voľno. V tento deň má podľa rozvrhu hodín odučiť 

6 vyučovacích hodín, z toho sú 4 hodiny základného úväzku a dve hodiny sú určené ako 

nadčasové.  

Čerpanie  

Na poskytnutie náhradného voľna je potrebné, aby mal 4 hodiny práce nadčas. Dve hodiny, 

ktoré neodpracoval, sa nebudú považovať za prácu nadčas. 

Situácia B  

Učiteľovi vzniklo osem hodín práce nadčas a v piatok si chce čerpať náhradné voľno. Jeho 

základný úväzok je v piatok tri hodiny.  

Čerpanie  

V tento deň učiteľ neodučí žiadnu vyučovaciu hodinu, vyčerpá si tri hodiny náhradného voľna 

a zostáva mu päť hodín práce nadčas. Podľa podmienok stanovených riaditeľom po vyčerpaní 

náhradného voľna v ten deň buď už nepríde na pracovisko alebo príde na pracovisko a bude 

tam do konca dennej pracovnej zmeny, t.j. do 14,00 hod. 

 

 

 

 



 

 

 

51 

 Príklad 2 

Ak si chce učiteľ čerpať týždeň náhradného voľna, potrebuje toľko hodín práce nadčas, ako má 

nariadením vlády stanovený základný úväzok. V našom prípade učiteľa 23 alebo 22 hodín 

(Tabuľka 4, s. 43) Škola má stanovené v pracovnom poriadku, že ostatné činnosti súvisiace 

s pedagogickou prácou môžu pedagogickí zamestnanci vykonávať mimo pracoviska, napr. tak, 

že pedagogický zamestnanec v tomto prípade nemusí dochádzať na pracovisko a všetky ostatné 

činnosti súvisiace s pedagogickou činnosťou bude vykonávať mimo pracoviska. 

Situácia A 

Učiteľ má v stredu základný úväzok určený na tri hodiny a 5. a 6. hodinu má rozvrhom hodín 

určenú ako prácu nadčas. V tento deň však ide so žiakmi na výchovný koncert a do školy sa 

vráti na 5. vyučovaciu hodinu.  

Čerpanie  

Učiteľ síce neodučí svoj základný úväzok – tri vyučovacie hodiny, ale odučí rozvrhom hodín 

stanovenú 5. a 6. vyučovaciu hodinu určenú ako prácu nadčas. Preto mu v tento deň vzniknú 

dve hodiny práce nadčas. 

Situácia B  

Učiteľ v utorok ide so žiakmi na exkurziu. V tento deň má stanovený základný úväzok na 4 

hodiny, a to 1. až 4. hodinu a 6. vyučovaciu hodinu má rozvrhom hodín stanovenú ako 1 

hodinu práce nadčas. Exkurzia je mimo sídla školy a trvá do 17,00 hod. 

Čerpanie  

Učiteľ neodučil žiadnu vyučovaciu hodinu, ale základný úväzok v rozsahu 4 hodiny sa mu 

započítava do plnenia základného úväzku a práca nadčas mu vznikne až nad Zákonníkom 

práce určený denný pracovný čas, ktorý je stanovený v pracovnom poriadku školy.  

Situácia C 

Učiteľ základnej školy ide na týždeň so žiakmi na lyžiarsky výcvik. Jeho základný úväzok 

je 23 hodín a 4 hodiny má rozvrhom hodín určené ako prácu nadčas, t. j. jeho priama 

vyučovacia činnosť je celkom 27 vyučovacích hodín týždenne.  

Čerpanie  

Práca nadčas vznikne až nad Zákonníkom práce určený týždenný pracovný čas z dôvodu, že 

nevykonáva priamu vyučovaciu alebo výchovnú činnosť. Nadčasová práca sa môže počítať 

dovtedy, pokiaľ vykonáva dozor nad žiakmi (do večierky). Po tejto dobe sa jedná o pracovnú 

pohotovosť, ktorá sa strieda medzi pedagogickými zamestnancami, ktorí sprevádzajú žiakov na 

lyžiarskom výcviku ako dozor. 

 



 

 

 

52 

             

                 Kontrolné otázky a úlohy  
 

 

  

1. V ktorej podkategórii učiteľa máte záujem pracovať po skončení štúdia?  

2. V súvislosti s Vašou odpoveďou v 1. otázke, do ktorých poradných orgánov 

riaditeľa budete patriť? Aký je ich význam?  

3. Ktoré práva učiteľa Vás najviac zaujali? Chceli by ste doplniť nejaké nové?   

4. Ktoré povinnosti učiteľa považujete zo súčasného pohľadu študenta učiteľstva za 

najnáročnejšie? Prečo?   

5. Môžete od svojich žiakov prijať dar? Za akých podmienok?  

6. Ktoré predpoklady musí spĺňať uchádzač o prácu učiteľa?  

7. Na učiteľa bola podaná obžaloba. Aký to má dopad na jeho pedagogickú činnosť 

a platové ohodnotenie?  

8. Koľko nadčasových hodín má učiteľ základnej školy siedmeho ročníka, ak jeho 

týždenný úväzok je 28 hodín?  

9. Učiteľ strednej školy má podľa rozvrhu hodín stanovený týždenný úväzok 25 hodín, 

z toho je 22 hodín základného úväzku a po jednej hodine práce nadčas v triedach I. 

B, II. C a III. A, ktoré má podľa rozvrhu hodín odučiť v stredu. Trieda III. A, v 

ktorej si plní základný úväzok v pondelok až v stredu v rozsahu 5 hodín, je v 

pondelok až v stredu na školskom výlete. Získa učiteľ za stredu nejaké nadčasové 

hodiny? Koľko?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

53 

4 PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽA 

 

 

Profesijný rozvoj je jednou z kľúčových činností, ktoré učiteľ vykonáva v pedagogickej 

profesii. Zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie spoločenského postavenia 

pedagogických zamestnancov koncepčne riešili u nás po novembri 1989 viaceré programové 

dokumenty. Jedným z nich bol Národný program výchovy a vzdelávania Milénium (2001), 

ktorý poukázal na potrebu vypracovať profily pedagogických pracovníkov a štandardy na 

posudzovanie kvality ich kompetencií v praxi, kariérne cesty a vytvoriť motivačné podmienky 

na zvyšovanie kvality a efektívnosti pedagogickej práce. Následne schválením zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch a jeho prijatím do platnosti v roku 2009 boli 

vymedzené požiadavky na profesijné kompetencie formou profesijných štandardov a bol 

vytvorený kariérový systém umožňujúci aj individuálnu voľbu profesijného rozvoja spolu s 

novým modelom hodnotenia a odmeňovania pedagogických zamestnancov v nadväznosti na 

kariérový systém a systém kontinuálneho vzdelávania.   

Aktuálny Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko (2016, 

s. 15) však naznačuje možné zmeny v budúcnosti. Jednou z jeho téz je aj profesijný rozvoj 

učiteľa. Podľa neho budú profesijné štandardy pre jednotlivé kariérové stupne výsledkom 

odbornej diskusie a zhody o relevantnosti ustanovených požiadaviek. Atestačné konanie bude 

prebiehať na základe obhajoby atestačného portfólia, ktoré zahŕňa dôkazy preukazujúce 

získané profesijné kompetencie. Atestácie budú uskutočňovať len inštitúcie, ktoré vedia 

zabezpečiť a garantovať kvalitu atestácií. Kariérový postup nebude viazaný na kreditový 

systém a povinné absolvovanie formálneho kontinuálneho vzdelávania.     

Kapitola bude bližšie charakterizovať čo je profesijný rozvoj, aké kariérne stupne môže 

učiteľ nadobudnúť počas svojej praxe a ktoré kariérne pozície môže vykonávať vo výchovno-

vzdelávacej činnosti. Vychádza zatiaľ zo súčasne platnej legislatívy. Z pozície začínajúceho 

učiteľa je užitočné vedieť, že jednotlivé kariérne stupne v rámci profesijného rozvoja súvisia 

aj s platovým zaradením do jednotlivých platových taríf (Tabuľka 5). Rovnako za 

vykonávanie kariérových pozícií získava učiteľ príplatok k platu podľa osobitného 

predpisu19.  

                                                 
19 Zákon č. 553/2003 Z. z., § 10, § 13b, § 14 
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Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie 

a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými 

potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti (§25 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. 

z.). Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom niekoľkých 

činností (Obrázok 4), ktoré na seba nadväzujú a dopĺňajú sa.  

 

Obrázok 4 Model profesijného rozvoja  učiteľa 

Zdroj: §25 ods.2 zákon č.317/2009 Z. z. 

V súvislosti s profesijným rozvojom v kariérovom systéme je podstatný aj profesijný 

štandard. Profesijný štandard v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzuje súbor 

profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti pre 

kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca zaradeného na príslušný kariérový 

stupeň a na kariérovú pozíciu (§25 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.). Profesijné štandardy pre 

jednotlivé kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov po 

dohode s MŠ SR vydáva a zverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a na svojej 

internetovej stránke príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti 

škola alebo školské zariadenie patrí (§25 ods. 5 zákon č. 317/2009 Z. z.). 
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4.1 Kariérové stupne 

 

Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií 

a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti (§27 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). Učiteľ 

sa počas svojej pedagogickej praxe radí do štyroch kariérových stupňov (Obrázok 5). 

 

Obrázok 5  Štyri kariérové stupne pedagogických zamestnancov  

Zdroj: §27 ods.2 zákon č.317/2009 Z. z. 

Po zaradení učiteľa do príslušného kariérového stupňa mu zamestnávateľ prizná mzdu 

alebo plat (Tabuľka 5) podľa osobitného predpisu  (§27 ods. 8 zákon č. 317/2009 Z. z.).  

Tabuľka 5 Platové tarify učiteľov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky 

započítanej praxe účinné od 1. septembra 2016  

kariérny stupeň 

platová tarifa v pracovnej triede 

jeden 

suma v € 

platová tarifa v pracovnej 

triede dva 

suma v € 

začínajúci učiteľ 
9  

650,50 € 

9  

694,50 € 

samostatný učiteľ 
10 

710 € 

10 

757,50 € 

učiteľ s prvou atestáciou 
11 

795 €  

11 

849 €  

učiteľ s druhou atestáciou 
12 

890 € 

12 

950 € 

Zdroj: Príloha 1 a 2, Platové tarify pedagogických a  odborných zamestnancov 2016 

Priznaná platová tarifa sa pedagogickým zamestnancom zvyšuje o 1 % za každý celý rok 

započítanej praxe až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 

17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %. Pedagogickí zamestnanci sa 
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zároveň delia na dve pracovné triedy20. Pedagogickým zamestnancom, teda aj učiteľom sa 

platová tarifa určuje z pracovnej triedy jeden. Pedagogickým zamestnancom špeciálnych 

škôl a špeciálnych výchovných zariadení sa platová tarifa určuje z pracovnej triedy dva. 

4.1.1 Začínajúci učiteľ 

Učiteľ sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec pri nástupe 

do (§27 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť;  

 pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení 

adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca u predchádzajúceho 

zamestnávateľa. 

Začínajúci učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho 

pedagogického zamestnanca. V škole alebo v školskom zariadení, v ktorom nie je učiteľ 

s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou, uvádzanie začínajúceho učiteľa zabezpečí riaditeľ 

po dohode s riaditeľom inej školy, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť s prvou alebo 

druhou atestáciou (§28 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Začínajúci učiteľ je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť 

najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú 

činnosť; v osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej 

dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, 

riaditeľ lehotu predĺži (§ 28 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Začínajúci pedagogický zamestnanec môže vykonávať špecializovanú činnosť triedneho 

učiteľa najviac v jednej triede (§28 ods. 4 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Začínajúcemu učiteľov patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca. 

Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej 

triedy, do ktorej je učiteľ zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia učiteľa do 

kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou 

zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor (§14c zákon č. 553/2003 Z. z.). 

                                                 
20 Presný rozpis zaradenia učiteľov do platových taríf je zverejnený na https://www.minedu.sk/data/att/2921.pdf 
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4.1.2 Samostatný učiteľ 

Učiteľ sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec ak (§27 ods. 

4 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie; 

 vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca ako tú, 

v ktorej je zaradený; 

 vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú 

kategóriu pedagogického zamestnanca, v ktorej je zaradený, alebo  

 vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného 

druhu a typu v zahraničí alebo na vysokej škole. 

Samostatný učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť samostatne (§29 ods. 1 zákon č. 

317/2009 Z. z.). Samostatný učiteľ môže vykonávať špecializované činnosti (podkapitola 

4.2) okrem činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca (§29 ods. 2 zákon č. 317/2009 

Z. z.).  

4.1.3 Učiteľ s prvou atestáciou 

Učiteľ sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou ak 

vykonal (§27 ods. 5 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu 

pedagogického zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo 

 druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený. 

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj učiteľ, ktorý 

má najmenej tri roky pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania 

v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti.  

Učiteľ s prvou atestáciou je spôsobilý vykonávať činnosti ako samostatný učiteľ 

a činnosť (§30 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 uvádzajúceho pedagogického zamestnanca;  

 pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia; 

 vedúceho pedagogického zamestnanca; 

 učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť vykonával najmenej 

sedem rokov; 

 člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania; 

 člena skúšobnej komisie pre prvú atestáciu. 
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O vykonanie atestácie sa môže uchádzať učiteľ, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval 

prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov (§50 

ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností učiteľa pri riešení 

odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti podľa §30 

zákona a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií 

pedagogických zamestnancov (§14 ods. 1 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 

Obsah prvej atestácie vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie 

a podkategórie pedagogických zamestnancov. Obsah prvej atestácie vymedzuje aj vyučovací 

predmet alebo študijný odbor, pre ktorý učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil 

na vykonanie atestácie (§14 ods. 3 vyhláška MŠ SR č. 445/2009).  

Tematické okruhy pre prvú atestáciu pre jednotlivé kategórie a podkategórie 

pedagogických zamestnancov určí organizácia alebo vysoká škola podľa § 49 ods. 3 zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch. Tematické okruhy určené atestačnou 

organizáciou schvaľuje ministerstvo (§14 ods. 4 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). Učiteľ si 

vyberie jeden z tematických okruhov, z ktorého vykoná atestačnú skúšku a v rámci ktorého 

si zvolí tému atestačnej práce (§14 ods. 6 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). Tematické okruhy 

pre prvú atestáciu učiteľov sú najmä (§14 ods. 7 vyhláška MŠ SR č. 445/2009): 

 ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy; 

 učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu; 

 didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická 

technika, alebo 

 hodnotenie a klasifikácia žiakov. 

Rozsah atestačnej práce pre prvú atestáciu pedagogického zamestnanca podľa 

dosiahnutého stupňa vzdelania je (§15 ods. 3 vyhláška MŠ SR č. 445/2009): 

 25 až 35 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa; 

 22 až 28 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa; 

 18 až 24 strán pre dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné 

odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie. 

Atestačná práca je originálne dielo vytvorené len učiteľom, ktorý atestačnú prácu 

predkladá na obhajobu (§15 ods. 5 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). Posudok recenzenta 

obsahuje najmä hodnotenie aktuálnosti, odbornosti, originality atestačnej práce, využiteľnosti 
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v praxi, odporúčanie alebo neodporúčanie atestačnej práce na obhajobu a otázky pre autora 

záverečnej práce (§15 ods. 6 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 

Atestačnou skúškou sa rozumie ústne preskúšanie z vyžrebovanej témy príslušného 

tematického okruhu alebo praktické preukázanie výkonu činnosti z vyžrebovanej témy 

príslušného tematického okruhu. Témy z príslušného tematického okruhu určené na ústne 

preskúšanie alebo praktické preukázanie výkonu činnosti sa zverejnia najneskôr 30 dní pred 

atestačnou skúškou (§15 ods. 7 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 

4.1.4 Učiteľ s druhou atestáciou 

Učiteľ sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, 

ktorý (§27 ods. 6 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vykonal druhú 

atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený; 

 ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň 

vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej 

činnosti; 

 iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou. 

Učiteľ s druhou atestáciou je spôsobilý vykonávať činnosti ako samostatný učiteľ, 

učiteľ s prvou atestáciou a činnosť (§31 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania; 

 člena skúšobnej komisie pre druhú atestáciu; 

 delegovaného člena medzinárodných expertných komisií a národných expertných 

komisií; 

 prieskumno-analytickú činnosť týkajúcu sa poznania a vedúcu k zlepšeniu stavu 

vzdelávania a výchovy a odbornej činnosti. 

O vykonanie atestácie sa môže uchádzať učiteľ, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval 

prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov (§50 

ods.1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie 

tvorivých skúseností učiteľa pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej 

činnosti podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií 

pedagogických zamestnancov (§14 ods. 2 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 
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Obsah druhej atestácie vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie 

a podkategórie pedagogických zamestnancov. Obsah prvej atestácie vymedzuje aj vyučovací 

predmet alebo študijný odbor, pre ktorý učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil 

na vykonanie atestácie (§14 ods. 3 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 

Tematické okruhy pre druhú atestáciu pre jednotlivé kategórie a podkategórie 

pedagogických zamestnancov určí organizácia alebo vysoká škola podľa §49 ods.3 zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch. Tematické okruhy určené atestačnou 

organizáciou schvaľuje ministerstvo (§14 ods. 4 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). Učiteľ si 

vyberie jeden z tematických okruhov, z ktorého vykoná atestačnú skúšku a v rámci ktorého 

si zvolí tému atestačnej práce (§14 ods. 6 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). Tematické okruhy 

pre druhú atestáciu učiteľov sú najmä (§14 ods. 8 vyhláška MŠ SR č. 445/2009): 

 didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, systém, ciele vyučovacieho procesu, učivo, 

vzdelávacie štandardy; 

 učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady; 

 koncepcie vyučovacieho procesu, organizačné formy vyučovacieho procesu, učebné 

pomôcky, didaktická technika; 

 hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu, alebo 

 kvalita vyučovacieho procesu. 

Rozsah atestačnej práce pre druhú atestáciu pedagogického zamestnanca je 40 až 60 

strán (§15 ods. 4 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 

Atestačná práca je originálne dielo vytvorené len učiteľom, ktorý atestačnú prácu 

predkladá na obhajobu (§15 ods. 5 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). Posudok recenzenta 

obsahuje najmä hodnotenie aktuálnosti, odbornosti, originality atestačnej práce, využiteľnosti 

v praxi, odporúčanie alebo neodporúčanie atestačnej práce na obhajobu a otázky pre autora 

záverečnej práce (§15 ods. 6 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 

Atestačnou skúškou sa rozumie ústne preskúšanie z vyžrebovanej témy príslušného 

tematického okruhu alebo praktické preukázanie výkonu činnosti z vyžrebovanej témy 

príslušného tematického okruhu. Témy z príslušného tematického okruhu určené na ústne 

preskúšanie alebo praktické preukázanie výkonu činnosti sa zverejnia najneskôr 30 dní pred 

atestačnou skúškou (§15 ods. 7 vyhláška MŠ SR č. 445/2009). 
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4.2 Kariérová pozícia 

 

Podkapitola uvedie a charakterizuje v zmysle legislatívy konkrétne kariérové pozície. 

Zároveň uvedie aj príplatky, ktoré učitelia môžu získať za vykonávanie kariérovej pozície.  

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie učiteľa na výkon špecializovaných 

činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných 

profesijných kompetencií (§32 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). Kariérové pozície sú: 

 pedagogický zamestnanec špecialista;  

 vedúci pedagogický zamestnanec. 

4.2.1 Učiteľ špecialista 

Špecializované činnosti vykonáva učiteľ súčasne s výkonom pedagogickej činnosti 

príslušnej kategórie alebo podkategórie pedagogických zamestnancov (§33 ods.1 zákon č. 

317/2009 Z. z.). Jednotlivé kariérne pozície učiteľa špecialistu znázorňuje Obrázok 6.  

 

Obrázok 6 Kariérne pozície pedagogického zamestnanca špecialistu 

Zdroj: §33 ods.2 zákon č. 317/2009 Z. z. 

Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať učiteľ, ktorý nemá 

ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, 

zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka 
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a triedy; za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi 

navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; 

spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a 

odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom 

pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec 

spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z 

odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného 

pedagogického zamestnanca (§33 ods. 4 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Triedny učiteľ usmerňuje utváranie podmienok vzdelávania žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami podľa §29 ods.10 školského zákona, ktorý je začlenený do 

triedy v spolupráci so všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§5 ods. 4 vyhláška č. 320/2008 Z. z.). 

V neprítomnosti triedneho učiteľa vykonáva jeho prácu iný pedagogický zamestnanec, 

ktorého určí riaditeľ. Počas neprítomnosti triedneho učiteľa dlhšie ako 30 dní určí riaditeľ 

jeho zástupcu (§5 ods. 5 vyhláška č. 320/2008 Z. z.). 

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva 

v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, 

koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň 

sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Činnosti 

výchovného poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec21 (§33 ods. 5 zákon č. 

317/2009 Z. z.). 

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh 

práce. Činnosti kariérového poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec (§33 ods.6 

zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Uvádzajúci učiteľ koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania 

začínajúceho učiteľa; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si 

profesijných kompetencií samostatného pedagogického zamestnanca (§33 ods. 7 zákon č. 

317/2009 Z. z.). 

                                                 
21 Kategórie odborných zamestnancov sú psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, 

školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg (§ 19 Zákon č. 

317/2009 Z.z). 
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Vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti a vedúci metodického združenia 

alebo vedúci študijného odboru koordinuje, hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej 

dokumentácie podľa osobitného predpisu v zverenej oblasti plnenia školského vzdelávacieho 

programu, podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií učiteľov a vykonáva 

projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania 

(§33 ods. 8 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie 

a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-

vzdelávacom procese. Môže zabezpečovať aj chod a údržbu informačného systému, ak 

zamestnávateľ nemá tieto činnosti zabezpečené iným spôsobom. Činnosti koordinátora 

informatizácie môže vykonávať aj iný zamestnanec určený zamestnávateľom (§33 ods. 9 

zákon č. 317/2009 Z. z.). 

4.2.2 Vedúci pedagogický zamestnanec 

Jednotlivé kariérne pozície vedúceho pedagogického zamestnanca znázorňuje Obrázok 7. 

 

Obrázok 7 Kariérne pozície vedúceho pedagogického zamestnanca 

Zdroj: §34 ods.1 zákon č.317/2009 Z. z. 

Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto (§34 ods. 2 

zákon č. 317/2009 Z. z.):  
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 spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej 

kategórii alebo podkategórii; 

 vykonal prvú atestáciu; 

 spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ak tak ustanovuje osobitný 

predpis; 

 najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho 

pedagogického zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie. 

Funkčné vzdelávanie platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia. Jeho platnosť sa 

predlžuje po každom absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania, ktoré bude ukončené 

pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania. Platnosť funkčného inovačného 

vzdelávania je sedem rokov od jeho ukončenia (§34 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.). Ak 

vedúci pedagogický zamestnanec nesplní podmienky, zriaďovateľ postupuje podľa 

osobitného predpisu (§34 ods. 4 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

4.2.3 Príplatok k platu za vykonávanie kariérových pozícií  

Učiteľ má zákonný nárok na vyplácanie príplatkov za vykonávanie niektorých 

kariérových pozícii akými sú pozícia triedneho učiteľa, uvádzajúceho učiteľa, príplatok za 

riadenie a iné.  

Triedny učiteľ 

Učiteľovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon 

špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 

ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 

10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, 

ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach (§13b ods.1 zákon č. 

553/2003 Z. z.). 

Uvádzajúci učiteľ  

Učiteľovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho učiteľa, patrí príplatok za výkon 

špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 

ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho 

pedagogického zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej 

triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u 

viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov (§13b ods.2 zákon č. 553/2003 Z. z.). 
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Príplatok za praktickú prípravu  

Učiteľovi cvičnej školy, ktorý pripravuje učiteľov pre materské školy, základné školy, 

stredné školy, špeciálne školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, patrí za 

hodinu takejto činnosti príplatok v sume až do 50 % hodinovej sadzby jeho funkčného 

platu (§15 zákon č. 553/2003 Z. z.). 

Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede 

základnej školy s najmenej 30 % individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným 

znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového 

maximálneho počtu žiakov v triede, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa. Výšku 

poskytovania príplatku upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od 

počtu hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede (najmenej 4 hodiny 

týždenne), žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

triede a triedach, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť. Príplatok je najviac 2,5 % z 

platovej tarify 12. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne (§14d zákon č. 553/2003 Z. 

z.).  

Príplatok za riadenie 

Príplatok za riadenie vedúcemu pedagogickému zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci 

rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej 

je zaradený, zvýšenej o 24 %. Percentuálny podiel príplatku za riadenie sa odvíja od 

pôsobnosti zamestnávateľa (celoštátna, krajská, okresná a miestna) a od stupňa riadenia (od 

12 do 42%)22. Príplatok za riadenie určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej 

práce (§8 ods. 1 až 3 zákon č. 553/2003 Z. z.). 

Učiteľ tiež môže dostať príplatok vo forme odmeny alebo osobného príplatku, avšak na 

tieto formy príplatku nemá zákonný nárok a o ich udelení rozhoduje výlučne zamestnávateľ.   

Odmena  

Zamestnávateľ môže poskytovať učiteľovi odmenu za (§20 zákon č. 553/2003 Z. z.): 

                                                 
22 Podrobnosti o percentuálnom podiele príplatku za riadenie sú uvedené v prílohe č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. 
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 kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej 

rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, 

 splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, 

alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy, 

 pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu, 

 poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri 

likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, 

zdravia alebo majetku. 

Osobný príplatok 

Zamestnávateľ môže učiteľovi priznať osobný príplatok na ocenenie mimoriadnych 

osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad 

rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok. O priznaní osobného 

príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe 

písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Limit osobného príplatku je 

u pedagogického zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 

ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 % (§10 ods. 1 až 3 zákon č.553/2003 Z. z.). 
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                 Kontrolné otázky a úlohy  
 

 

 

1. Ktoré legislatívne dokumenty sa zaoberajú profesijným rozvojom učiteľa?  

2. Aký význam má profesijný rozvoj učiteľa?  

3. Do ktorého kariérneho stupňa budete patriť po skončení štúdia učiteľstva?  

4. Kedy sa učiteľ môže uchádzať o vykonanie prvej alebo druhej atestácie?  

5. Kedy je učiteľ zaradený do kariérneho stupňa učiteľ s druhou atestáciou?  

6. Uveďte rozdiely v tematických okruhoch prvej a druhej atestácie. 

7. Aký rozsah by mala mať prvá atestačná práca? 

8. Ktoré kariérové pozície učiteľa špecialistu môžete vykonávať? 

9. Aký plat má samostatný učiteľ špeciálnej školy s 10 ročnou praxou? O koľko eur sa 

mu zdvihne plat ak by úspešne vykonal prvú atestačnú skúšku? 

10. Aký plat má učiteľ bežnej školy s prvou atestáciou, 25 ročnou praxou a je zároveň 

triedny učiteľ v jednej triede a uvádzajúci učiteľ jednému začínajúcemu učiteľovi?  
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5 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

 

 

Koncept kontinuálneho vzdelávania bol vytvorený a prijatý spolu so schválením zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch v roku 2009. Hlavná myšlienka tejto 

legislatívnej zmeny bola potreba vytvoriť stratégiu na dosiahnutie zvýšenia profesijných 

kompetencií a kvality pedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a ostatných 

zariadení a súčasne primerane oceniť ich prácu s prihliadnutím na potrebu uznania 

adekvátneho statusu a prestíže pedagogickej profesie. Tým, že je kontinuálne vzdelávanie 

priamo prepojené s finančným odmeňovaním učiteľov, sa kontinuálne vzdelávanie stalo 

predovšetkým nástrojom zvyšovania platov učiteľov (Galáš, Rehúš, 2016), čo je samozrejme 

vnímané ako kľúčový problém aktuálneho systému kontinuálneho vzdelávania.  

Kontinuálne vzdelávanie je preto jedným zo strategických cieľov predloženého 

Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko (2016, s. 14), ktorý 

rovnako naznačuje možné zmeny súčasného stavu a systému kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov. Víziou MŠ SR je orientovať kontinuálne 

vzdelávanie na rozvojové potreby učiteľov a škôl. Kontinuálne vzdelávanie sa bude 

realizovať rozmanitými formami, vo väčšej miere aj v školských kolektívoch priamo v 

školách. Vzdelávacie programy budú mať vysokú kvalitu aj preto, lebo ich zmysluplnosť 

bude hodnotená aj samotnými absolventmi kontinuálneho vzdelávania. Záujem učiteľov o 

kontinuálne vzdelávanie bude motivovaný najmä snahou rozvinúť svoje profesijné 

kompetencie. Kontinuálne vzdelávanie nebude prepojené s finančným odmeňovaním 

prostredníctvom kreditových príplatkov, aby nebola dominantnou motiváciou vzdelávania 

mechanická akumulácia kreditov za účelom prilepšenia k platu. Platy učiteľov sa na 

návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko budú 

systematicky zvyšovať prostredníctvom iných nástrojov. V procese postupného zvyšovania 

platov ostanú už priznané kreditové príplatky zachované.  

Kapitola bližšie charakterizuje, čo je kontinuálne vzdelávanie, jednotlivé druhy 

kontinuálneho vzdelávania a význam kreditového systému. Vychádza zatiaľ zo súčasnej 

platnej legislatívy. Z pozície začínajúceho učiteľa ide predovšetkým o zdôraznenie významu 

kontinuálneho vzdelávania pre profesijný rozvoj.  
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Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 

zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického 

zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti (§35 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľ (§35 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej 

pozície; 

 aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie. 

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch uvádza päť druhov (Obrázok 8) 

kontinuálneho vzdelávania.  

 

Obrázok 8 Druhy kontinuálneho vzdelávania  

Zdroj: §35 ods. 4 zákon č.317/2009 Z. z. 

 Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom programov kontinuálneho 

vzdelávania akreditovaných MŠ SR23 (§35 ods. 5 zákon č. 317/2009 Z. z.). Do konca 

januára 2016 bolo akreditovaných MŠ SR 1567 programov kontinuálneho vzdelávania pre 

jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, kariérové pozície 

špecialistov pedagogických zamestnancov, ako aj pre kariérové pozície vedúcich 

pedagogických zamestnancov (POP, 2016). Zoznam poskytovateľov akreditovaných 

                                                 
23 Podmienky akreditácie programov podrobne špecifikuje §42, §43 a §44 Zákona č. 317/2009 Z.z.  
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programov kontinuálneho vzdelávania je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-

rezorte-skolstva/.   

Poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania môže byť (§35 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. 

z.):  

 škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu; 

 vysoká škola; 

 organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti 

kontinuálneho vzdelávania; 

 vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného 

predpisu; 

 cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete 

činnosti vzdelávanie. 

Poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania vydá učiteľovi po úspešnom ukončení programu 

kontinuálneho vzdelávania osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania (§35 ods. 6 

zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Riaditeľ zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu 

kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z cieľov 

výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo školského zariadenia. 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania riaditeľ vydá po vyjadrení zriaďovateľa, v základných 

umeleckých školách, v jazykových školách, v materských školách a v školských zariadeniach 

so súhlasom zriaďovateľa (§35 ods. 8 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Na kontinuálne vzdelávanie (pre všetky druhy okrem adaptačného) možno prijať učiteľa 

až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti (§35 ods. 9 zákon č. 317/2009 

Z. z.). 

Vyučovacia hodina všetkých druhov kontinuálneho vzdelávania trvá 45 minút. 

Najneskôr po každých dvoch vyučovacích hodinách nasleduje 15 minút na prípravu na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu a psychohygienu. V jednom vzdelávacom dni môže byť najviac osem 

vyučovacích hodín kontinuálneho vzdelávania; pri výcvikových a zážitkových formách 

vzdelávania môže byť v jednom vzdelávacom dni najviac desať vyučovacích hodín (§3 ods. 4 

vyhláška č. 445/2009 Z. z.). 

Kontinuálne vzdelávanie sa zameriava na získanie vedomostí a zručností najmä z (§4 

ods. 1 vyhláška č. 445/2009 Z. z.): 

http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/
http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/
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 pedagogiky; 

 psychológie; 

 aprobačných predmetov alebo zo študijných odborov, alebo 

 iných oblastí súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti. 

Rozsah kontinuálneho vzdelávania je najmenej 20 vyučovacích hodín a odlišuje sa 

podľa druhov kontinuálneho vzdelávania (§4 ods. 2 vyhláška č. 445/2009 Z. z.), ale do 

rozsahu kontinuálneho vzdelávania sa nepočíta lehota na ukončenie príslušného druhu 

kontinuálneho vzdelávania (§4 ods. 3 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). 

Formy kontinuálneho vzdelávania sú (§4 ods. 5 a 6 vyhláška č. 445/2009 Z. z.):  

 Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie s priamym kontaktom 

lektora s účastníkom vzdelávania. Účasť na prezenčnej forme kontinuálneho 

vzdelávania sa preukazuje podpisom účastníka vzdelávania na prezenčnej listine. Na 

ukončenie programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa uskutočňuje prezenčnou 

formou, je potrebná účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu programu 

kontinuálneho vzdelávania; rovnako sa posudzuje účasť, ak sa prezenčnou formou 

uskutočňuje len časť programu kontinuálneho vzdelávania. 

 Dištančná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie prostredníctvom 

korešpondencie a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym 

kontaktom medzi lektorom a samostatne vzdelávajúcim sa účastníkom kontinuálneho 

vzdelávania. 

 Kombinácia predchádzajúcich.  
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5.1 Druhy kontinuálneho vzdelávania 

 

Táto podkapitola predstaví charakteristiku a špecifiká jednotlivých druhov kontinuálneho 

vzdelávania tak, ako ich vymedzuje legislatíva. Tabuľka 6 prezentuje schematický, stručný 

prehľad so základnými údajmi o jednotlivých druhoch kontinuálneho vzdelávania. 

V nasledujúcich častiach sa podrobnejšie zameriame na cieľ, priebeh a ukončenie 

vzdelávania, prípadne niektoré odlišnosti. 

Tabuľka 6 Prehľad druhov kontinuálneho vzdelávania  

Kontinuálne 

vzdelávanie 
Cieľ 

Rozsah 

VH24 

Trvanie 

(najviac v 

mesiacoch) 

Ukončenie 

adaptačné 

získanie profesijných 

kompetencií potrebných 

na výkon činností 

samostatného 

pedagogického 

zamestnanca 

 12 

záverečný pohovor pred 

komisiou a otvorená 

hodina 

aktualizačné 

udržanie si profesijných 

kompetencií potrebných 

na výkon pedagogickej 

činnosti alebo príprava na 

vykonanie atestácie 

20 - 60 10 

záverečná prezentácia 

pred účastníkmi a 

lektorom aktualizačného 

vzdelávania 

inovačné 

zdokonaľovanie 

profesijných kompetencií 

potrebných na štandardný 

výkon pedagogickej 

činnosti 

60 - 110 12 

záverečná prezentácia a 

pohovor pred trojčlennou 

skúšobnou komisiou 

funkčné 

získanie profesijných 

kompetencií potrebných 

na výkon riadiacich 

činností 

 

160 - 200 24 

obhajoba písomnej 

záverečnej práce a 

záverečná skúška pred 

trojčlennou skúšobnou 

komisiou 

špecializačné 

získanie profesijných 

kompetencií potrebných 

na výkon špecializovaných 

činností 

100 - 160 18 

obhajoba písomnej 

záverečnej práce a 

záverečná skúška pred 

trojčlennou skúšobnou 

komisiou 

Zdroj: §36 až 40 zákon č. 317/2009 Z. z. 

5.1.1 Adaptačné vzdelávanie 

Adaptačné vzdelávanie je obzvlášť dôležité pre začínajúceho učiteľa, ktorému 

legislatívne vyplýva povinnosť toto vzdelávanie absolvovať do dvoch rokov.  

Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho učiteľa je získanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo 

                                                 
24 vyučovacie hodiny 
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samostatného odborného zamestnanca, ktoré nemožno získať absolvovaním študijného 

programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom 

požadovaný stupeň vzdelania (§36 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z). 

Poskytovateľom vzdelávania je škola alebo školské zariadenie, s ktorým má učiteľ 

uzatvorený pracovný pomer. Ak má učiteľ uzatvorené dva pracovné pomery alebo viac 

pracovných pomerov, poskytovateľom vzdelávania je jeden z jeho zamestnávateľov určený 

učiteľom; ostatným zamestnávateľom sa učiteľ preukáže potvrdením o vykonávaní 

adaptačného vzdelávania (§36 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z). 

Súčasťou obsahu adaptačného vzdelávania je aj znalosť všeobecne záväzných 

právnych predpisov, rezortných predpisov, dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej 

činnosti alebo odbornej činnosti, vnútorných predpisov zamestnávateľa a ostatnej 

dokumentácie zamestnávateľa (§5 ods. 2 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). 

Adaptačné vzdelávanie trvá spravidla jeden rok, najmenej však tri mesiace; ak ide 

o pedagogického zamestnanca, trénera športovej školy alebo športovej triedy a zahraničného 

lektora, trvá spravidla tri mesiace (§5 ods. 3 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). 

Adaptačné vzdelávanie učiteľa sa ukončuje spôsobom alebo formou, ktorú určí riaditeľ 

školy, pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ školy, 

ktorý vymenúva ostatných členov skúšobnej komisie. Jedným z členov tejto komisie je 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec. O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje 

protokol, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a ďalší členovia skúšobnej komisie 

a pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Jedno vyhotovenie protokolu 

dostane učiteľ. Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie 

do úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvedie vo svojej 

záverečnej správe (§36 ods. 4 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Začínajúci učiteľ, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne, môže v lehote do 15 

dní od podpísania protokolu požiadať riaditeľa o povolenie vykonať opravné ukončenie 

adaptačného vzdelávania. Opravné ukončenie sa môže povoliť len jedenkrát (§36 ods. 5 

zákon č. 317/2009 Z. z). Ak začínajúci učiteľ neukončí adaptačné vzdelávanie úspešne v 

lehote dvoch rokov, zamestnávateľ s ním skončí pracovný pomer (§36 ods. 8 zákon č. 

317/2009 Z. z.). 

Adaptačné vzdelávanie sa poskytuje bezplatne (§36 ods. 9 zákon č. 317/2009 Z. z.). 



 

 

 

74 

5.1.2 Aktualizačné vzdelávanie 

Cieľom aktualizačného vzdelávania pedagogického zamestnanca je udržanie si 

profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na 

výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca alebo príprava na vykonanie 

atestácie (§39 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Aktualizačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia (§39 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. 

z.): 

 škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu; 

 vysoká škola; 

 organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti 

kontinuálneho vzdelávania; 

 vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného 

predpisu; 

 cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete 

činnosti vzdelávanie. 

Aktualizačné vzdelávanie na výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca 

a vedúceho odborného zamestnanca môžu poskytovať poskytovatelia funkčného inovačného 

vzdelávania. 

Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 20 až 60 vyučovacích hodín a trvá 

najviac desať mesiacov (§6 ods. 1 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). Obsahom aktualizačného 

vzdelávania sú najmä (§6 ods. 2 vyhláška č. 445/2009 Z. z.): 

 aktuálne informácie využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej 

činnosti; 

 prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí 

a zručností pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov; 

 zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania; 

 všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne a organizačné akty v oblasti školstva. 

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa 

§50, toto vzdelávanie sa nazýva prípravné atestačné vzdelávanie (§39 ods. 6 zákon č. 

317/2009 Z. z.). Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ, u ktorého sa na 

vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec prihlási na vykonanie atestácie. Prípravné 
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atestačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 vyučovacích hodín, z toho prezenčnou 

formou najmenej (§6 ods. 3 vyhláška č. 445/2009 Z. z.): 

 36 vyučovacích hodín, ak ide o prípravu na vykonanie prvej atestácie; 

 24 vyučovacích hodín, ak ide o prípravu na vykonanie druhej atestácie. 

Obsah prípravného atestačného vzdelávania pedagogických zamestnancov je 

vymedzený obsahom atestácie a požiadavkami na atestačnú prácu (§6 ods. 4 vyhláška č. 

445/2009 Z. z.). Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len učiteľ, ktorý sa k 

termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi (§6 ods. 5 

vyhláška č. 445/2009 Z. z.). Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej 

atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch 

rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania (§6 ods. 6 vyhláška č. 445/2009 Z. 

z.). 

Aktualizačné vzdelávanie možno ukončiť záverečnou prezentáciou pred účastníkmi 

a lektorom aktualizačného vzdelávania alebo záverečnou prezentáciou pred trojčlennou 

skúšobnou komisiou. Ak ide o záverečnú prezentáciu pred skúšobnou komisiou, predsedu 

skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa (§39 ods. 3 

zákon č. 317/2009 Z. z.). O ukončení aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Ak 

člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie ju do tohto protokolu (§39 ods. 4 

zákon č. 317/2009 Z. z.). 

5.1.3 Inovačné vzdelávanie 

Cieľom inovačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

je zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej 

činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti (§40 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Inovačné vzdelávanie zabezpečujú poskytovatelia (§40 ods. 2 zákon č.317/2009 Z. z.): 

 vysoká škola; 

 organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti 

kontinuálneho vzdelávania; 

 vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného 

predpisu; 

 cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete 

činnosti vzdelávanie. 
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Inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 až 110 vyučovacích hodín, trvá 

najviac 12 mesiacov (§7 ods. 1 vyhláška č. 45/2009 Z. z.). Obsahom inovačného 

vzdelávania sú inovácie najmä v (§7 ods. 2 vyhláška č. 445/2009 Z. z.): 

 aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch; 

 pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch potrebných na výkon pedagogickej 

činnosti alebo odbornej činnosti; 

 poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových pozíciách podľa §40 ods.6. 

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred 

trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva 

štatutárny orgán poskytovateľa (§ 40 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.). Záverečná prezentácia a 

pohovor pred trojčlennou skúšobnou komisiou sa vykoná z obsahu príslušného inovačného 

vzdelávania. Spôsob záverečnej prezentácie a ďalšie podrobnosti o záverečnej prezentácii a o 

pohovore pred trojčlennou skúšobnou komisiou sa uvádzajú v programe inovačného 

vzdelávania (§7 ods.3 vyhláška č. 445/2009 Z. z.).   

O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom 

a všetkými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, 

uvedie to do tohto protokolu (§40 ods.4 zákon č. 317/2009 Z. z.). Pri neúspešnom ukončení 

inovačného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykonať 

opravnú záverečnú prezentáciu a pohovor najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do 

deviatich mesiacov od termínu konania prvej záverečnej prezentácie a pohovoru (§40 ods. 5 

zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Inovačné vzdelávanie na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na 

výkon riadiacich činností je funkčným inovačným vzdelávaním (§40 ods. 6 zákon č. 

317/2009 Z. z.). Funkčné inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 hodín a svojím 

obsahom nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov 

(§7 ods. 4 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). 

5.1.4 Funkčné vzdelávanie 

Cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca je získanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností (§38 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Funkčné vzdelávanie poskytuje (§38 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 organizácia kontinuálneho vzdelávania zriadená ministerstvom; 
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 vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného 

predpisu; 

 cirkev alebo náboženská spoločnosť; 

 iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie; 

 vysoká škola. 

Funkčné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 160 až 200 vyučovacích hodín a trvá 

najviac 24 mesiacov. Funkčné vzdelávanie sa vykonáva kombinovanou formou, z toho 

prezenčná forma tvorí najmenej 100 vyučovacích hodín (§9 ods. 1 vyhláška č. 445/2009 Z. 

z.). Obsahom funkčného vzdelávania sú vedomosti najmä (§9 ods.  2 vyhláška č. 445/2009 

Z. z.):   

 zo strategického riadenia školy alebo školského zariadenia; 

 zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších predpisov týkajúcich sa 

riadenia škôl a školských zariadení; 

 z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností; 

 z personálneho riadenia; 

 z finančného riadenia; 

 z vlastného osobnostného rozvoja. 

Funkčné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou 

skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších 

členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa (§38 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie funkčného vzdelávania je 25 až 35 strán a na 

ukončenie funkčného vzdelávania ju posudzuje jeden recenzent (§9 ods. 3 a 4 vyhláška č. 

445/2009 Z. z.). 

O ukončení funkčného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom 

a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, 

uvedie to do tohto protokolu (§38 ods. 4 zákon č. 317/2009 Z. z.). Pri neúspešnom ukončení 

funkčného vzdelávania môže učiteľ vykonať opravnú obhajobu písomnej záverečnej práce 

alebo opravnú záverečnú skúšku najskôr po šiestich mesiacoch a najneskôr do 18 mesiacov od 

termínu konania prvej obhajoby písomnej záverečnej práce alebo záverečnej skúšky (§38 ods. 

5 zákon č. 317/2009 Z. z.). 
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5.1.5 Špecializačné vzdelávanie 

Cieľom špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca je získanie 

profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností (§37 ods. 1 zákon č. 

317/2009 Z. z.). 

Špecializačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia (§37 ods. 2 zákon č. 317/2009 Z. 

z.): 

 škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu; 

 vysoká škola; 

 organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti 

kontinuálneho vzdelávania; 

 vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného 

predpisu; 

 cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete 

činnosti vzdelávanie. 

Špecializačné vzdelávanie učiteľov sa uskutočňuje v rozsahu 100 až 160 vyučovacích 

hodín a trvá najviac 18 mesiacov (§8 ods. 1 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). Obsahom 

špecializačného vzdelávania sú najmä vedomosti zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, z pedagogiky a z ďalších odborov vzdelávania potrebných na výkon 

špecializovaných činností (§8 ods. 2 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). 

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a 

záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej 

členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa (§37 ods. 3 zákon č .317/2009 Z. z.). 

Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie špecializačného vzdelávania je (§8 ods. 3 

vyhláška č. 445/2009 Z. z.):  

 20 až 25 strán, ak sa špecializačné vzdelávanie uskutočňuje v rozsahu 140 až 160 

vyučovacích hodín; 

 16 až 20 strán, ak sa špecializačné vzdelávanie uskutočňuje v rozsahu 120 až 140 

vyučovacích hodín; 

 12 až 16 strán, ak sa špecializačné vzdelávanie uskutočňuje v rozsahu 100 až 120 

vyučovacích hodín. 

Písomnú záverečnú prácu na ukončenie špecializačného vzdelávania posudzuje jeden 

recenzent (§8 ods. 3 vyhláška č. 445/2009 Z. z.). 
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O ukončení špecializačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom 

skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má 

výhradu k protokolu, uvedie to do tohto protokolu (§37 ods. 4 zákon č. 317/2009 Z. z.). Ak sa 

špecializačné vzdelávanie skončilo neúspešne, môže učiteľ vykonať opravnú obhajobu 

písomnej záverečnej práce alebo opravnú záverečnú skúšku najskôr po šiestich mesiacoch 

a najneskôr do 18 mesiacov od termínu konania prvej obhajoby písomnej záverečnej práce 

alebo záverečnej skúšky (§37 ods. 5 zákon č. 317/2009 Z. z.). 
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5.2 Kreditový systém  

 

Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov 

(§46 ods. 1 zákon č .317/2009 Z. z.). 

Učiteľ získa kredity za (§47 ods. 1 zákon č. 390/2011 Z. z.): 

 absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania (aktualizačné, 

inovačné, špecializačné) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú 

pozíciu; 

 profesijné kompetencie, ktoré boli overené pre druhy kontinuálneho vzdelávania 

(aktualizačné, inovačné, špecializačné); 

 vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka 

a pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium; 

 absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo 

s výkonom odbornej činnosti; 

 tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej 

činnosti, ktorými sú: 

o autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných 

pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, 

metodických materiálov, pracovných zošitov) a odborno-preventívne 

programy, 

o odborné články publikované v odbornej literatúre, patenty a vynálezy. 

Počet priznaných kreditov zohľadňuje (§46 ods. 3 zákon č. 317/2009 Z. z.): 

 rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania; 

 autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, 

pracovných zošitov, odporúčaných učebných pomôcok alebo iných merateľných 

tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej 

činnosti. 

Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo 

závažných dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo 

práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na 

základe písomnej žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o tri roky (§46 ods. 5 zákon 

č. 317/2009 Z. z.). 
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Počet kreditov pridelených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania 

zohľadňuje jeho rozsah, náročnosť a spôsob jeho ukončovania (§48 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

Kredity sa priznávajú za úspešné absolvovanie aktualizačného vzdelávania, inovačného 

a špecializačného vzdelávania na výkon činností (§13 ods. 1 vyhláška č. 445/2009 Z. z.): 

 výchovného poradcu; 

 kariérového poradcu; 

 vedúceho predmetovej komisie, vedúceho metodického združenia alebo vedúceho 

študijného odboru; 

 koordinátora informatizácie; 

 supervízora; 

 iného zamestnanca vykonávajúceho špecializované činnosti určené zamestnávateľom. 

Kredity nemôže učiteľ získať za absolvovanie (§7 ods. 2 vyhláška č. 445/2009 Z. z.):  

 adaptačného vzdelávania; 

 prípravného atestačného vzdelávania; 

 funkčného vzdelávania; 

 funkčného inovačného vzdelávania; 

 špecializačného vzdelávania a špecializačného inovačného vzdelávania na výkon 

činností triedneho učiteľa a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca; 

 kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 317/2009 Z. z. 

O vykonanie atestácie sa môže uchádzať učiteľ, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval 

prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov. Po 

úspešnom vykonaní atestácie strácajú takto uplatnené kredity platnosť na účely priznania 

kreditového príplatku podľa osobitného predpisu (§50 ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z.). 

5.2.1 Kreditový príplatok 

Získané kredity z kontinuálneho vzdelávania však nemusia byť automaticky premietnuté 

do kreditového príplatku. O uznaní kreditov pre kreditový príplatok rozhoduje riaditeľ školy 

alebo školského zariadenia. Ak riaditeľ neuzná kredity na kreditový príplatok, získané kredity 

môže učiteľ využiť na vykonanie prvej alebo druhej atestácie.  

Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia uzná učiteľovi získané kredity za programy 

kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je 

učiteľ zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania 
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školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na 

účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu. Riaditeľovi školy a 

riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ v závislosti od potrieb a zamerania 

školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely 

vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu (§47a ods. 10 zákon č. 390/2011 

Z. z.). 

Osobitný predpis pre priznanie kreditového príplatku (§14 ods. 2 až 5 zákon č. 553/2003 

Z. z.). 

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie 

odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu 

patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej 

triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov, najviac však za 60 kreditov. 

Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu. Kreditový 

príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec 

získal potrebný počet kreditov, na dobu platnosti získaných kreditov. 

Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému 

zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak: 

 uplynie doba platnosti; 

 pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet 

získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie. 

Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní kreditového 

príplatku pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi rovnako, ako je 

uvedené vyššie.  
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                 Kontrolné otázky a úlohy  
 

 

 

1. Ktoré legislatívne dokumenty sa zaoberajú kontinuálnym vzdelávaním učiteľov?  

2. Sformulujte vlastný názor na význam kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Aké 

výhody alebo nevýhody vidíte v súčasnom systéme kontinuálneho vzdelávania 

učiteľov?  

3. Aké druhy kontinuálneho vzdelávania existujú?  

4. Ktoré kontinuálne vzdelávanie musíte absolvovať ako prvé po skončení štúdia 

učiteľstva? Akým spôsobom bude ukončené? 

5. Aký rozsah má mať záverečná práca špecializačného vzdelávania, ak vzdelávanie 

trvalo 135 hodín?   

6. Aký je zámer a obsah funkčného vzdelávania?  

7. Kedy sa môže učiteľ prihlásiť na predatestačné vzdelávanie? 

8. Ktorého kontinuálneho vzdelávania je súčasťou predatestačné vzdelávanie?  

9. Aký je zámer a obsah aktualizačného vzdelávania? 

10. Ktoré vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred 

trojčlennou komisiou?  

11. Aký plat má učiteľ s prvou atestáciou, 12 ročnou praxou a s uplatnením kreditového 

príplatku za 60 kreditov?  

12. Za ktoré vzdelávania nemôže učiteľ získať kredity?  

13. Kedy riaditeľ nemusí uznať učiteľovi získané kredity v kontinuálnom vzdelávaní?  

14. Uveďte výhody a nevýhody prepojenia kontinuálneho vzdelávania s odmeňovaním 

učiteľov.      
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6 PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA  

 

 

Vedenie pedagogickej dokumentácie patrí k základným činnostiam pri vykonávaní 

pedagogickej činnosti. Zároveň je to jedna z oblastí, ktorá je najčastejšie kontrolovaná 

Štátnou školskou inšpekciou (ďalej len „ ŠŠI“). Preto je veľmi potrebné, aby sa každý učiteľ 

vedel orientovať v dokumentoch pedagogickej dokumentácie i ďalšej dokumentácie, ktorá je 

vedená v rámci školy. Vzhľadom na pedagogickú dokumentáciu a osobné údaje žiakov a ich 

zákonných zástupcov je dôležité si uvedomiť, že každý učiteľ je viazaný zákonnou 

mlčanlivosťou. V súvislosti so správnym vypisovaním pedagogickej dokumentácie si školy 

väčšinou prijímajú a vydávajú vlastné interné smernice o vypisovaní pedagogickej 

dokumentácie.     

Pedagogická dokumentácia školy je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi 

proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola verejné listiny 

a rozhodnutia (§11 ods. 1 zákon č. 245/2008 Z. z.). Pedagogická dokumentácia sa v školách 

vedie v štátnom jazyku. V školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v 

jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne, a to v 

štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny (§11 ods. 2 zákon č. 245/2008 Z. 

z.). 

Pedagogickú dokumentáciu tvoria (§11 ods.3 Zákon č.245/2008 Z. z): 

 triedna kniha (podľa vzorov MŠ SR); 

 triedny výkaz (podľa vzorov MŠ SR); 

 katalógový list žiaka (podľa vzorov MŠ SR); 

 osobný spis dieťaťa (podľa vzorov MŠ SR); 

 denník evidencie odborného výcviku (podľa vzorov MŠ SR); 

 protokol o maturitnej skúške (podľa vzorov MŠ SR); 

 protokol o záverečnej skúške (podľa vzorov MŠ SR); 

 protokol o absolutóriu (podľa vzorov MŠ SR); 

 protokol o komisionálnych skúškach (podľa vzorov MŠ SR); 

 denný záznam školského zariadenia (podľa vzorov MŠ SR); 

 protokol o štátnej jazykovej skúške (podľa vzorov MŠ SR); 

 denník výchovnej skupiny; 
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 rozvrh hodín; 

 školský poriadok. 

Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená 

v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej 

podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia (§11 ods. 4 

zákon č. 245/2008 Z. z.) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je 

súčasťou registratúry25 podľa osobitného predpisu (§11 ods. 5 zákon č. 245/2008 Z. z.). 

Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať (§11 ods. 1 zákon č. 

245/2008 Z. z.): 

 osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 

o meno a priezvisko; 

o dátum a miesto narodenia; 

o  bydlisko; 

o rodné číslo; 

o štátna príslušnosť; 

o  národnosť; 

o fyzického zdravia a duševného zdravia; 

o mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej 

a špeciálnopedagogickej diagnostiky; 

 identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa 

zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie). 

Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými 

údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. 

V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu26 (§11 

ods. 7 zákon č. 245/2008 Z. z.). 

Ďalšia dokumentácia školy je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia 

a riadenie  škôl a školských zariadení (§11 ods. 8 zákon č. 245/2008 Z. z.). Ďalšiu 

dokumentáciu tvorí najmä (§11 ods. 9 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole; 

                                                 
25 Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry (§ 2 ods. 14 

Zákon č. 395/2002 Z.z). 
26§ 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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 správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie 

školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (podľa vzorov MŠ SR); 

 organizačný poriadok. 

Ďalšia dokumentácia je tiež súčasťou registratúry (§ 11 ods. 11 zákon č. 245/2008 Z. z.). 

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a tlačív dokladov 

o získanom vzdelaní sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov 

dostupné na http://formulare.iedu.sk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://formulare.iedu.sk/


 

 

 

87 

              

                 Kontrolné otázky a úlohy  
 

 

 

1. Ako definuje legislatíva pedagogickú dokumentáciu?  

2. Čo tvorí pedagogickú dokumentáciu, ktorá musí byť vedená podľa vzorov MŠ SR?  

3. Ktorý štátny orgán kontroluje pedagogickú dokumentáciu školy? 

4. Prečo je učiteľ zákonne viazaný mlčanlivosťou?   

5. Navštívte Knižnicu vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov. Stiahnite si 

aktuálne platnú pedagogickú dokumentáciu pre základnú a strednú školu – triedna 

kniha, katalógový list žiaka, triedny výkaz. Porovnajte ich a uveďte prípadne 

rozdiely.   
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7 ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM A ŠKOLSKÝ 

VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

 

V rámci reformy školstva v roku 2008 a 2009 a prijatím súčasného školského zákona 

bola zavedená aj kurikulárna reforma prostredníctvom dvojúrovňového participatívneho 

modelu výchovy a vzdelávania. Systém dvojúrovňového modelu výchovy a vzdelávania 

v decentralizovanom systéme riadenia školstva zabezpečil, aby sa na štátnej úrovni 

vymedzilo nevyhnutné spoločné jadro obsahu výchovy a vzdelávania, ktoré je potrebné na 

naplnenie všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania. Zároveň však umožnil, aby sa 

o konkrétnej podobe výchovy a vzdelávania rozhodovalo na školskej úrovni, teda tam, kde sa 

výchova a vzdelávanie reálne uskutočňuje v súlade so vzdelávacími potrebami žiakov 

a potrebami miestnej komunity a regiónu (ŠPU, 2007). V praxi tento dvojúrovňový model 

výchovy a vzdelávania predstavuje ŠVP27 na štátnej a ŠkVP28 na školskej úrovni. Obidva 

dokumenty  sú zákonne záväzné pre všetkých učiteľov, podľa ktorých učitelia plánujú 

a následne vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

Cieľom kapitoly nie je podrobne charakterizovať tieto dokumenty z hľadiska ich 

výchovno-vzdelávacieho obsahu, čo je skôr zameranie predmetových didaktík v rámci 

pregraduálnej prípravy učiteľov. Pozornosť bude primárne orientovaná na ich vzájomné 

postavenie v legislatíve a najmä na koncept a postup tvorby ŠkVP a jeho odlišnosti od ŠVP. 

ŠVP a ŠkVP ako vzdelávacie programy majú spoločné základné legislatívne charakteristiky 

(ciele, princípy, výkonový, obsahový štandard, učebné plány), ktoré definuje školský zákon. 

Výchova a vzdelávanie sú podľa školského zákona založené na princípoch (§3 ods. 9 

zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky; 

 bezplatnosti vzdelania v základných školách a v stredných školách zriadených 

orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ústredným orgánom štátnej správy alebo 

orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna škola“); 

 rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-

vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie; 

 zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie; 

                                                 
27 Štátny vzdelávací program  
28 Školský vzdelávací program  
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 rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom 

procese; 

 celoživotného vzdelávania; 

 výchovného poradenstva; 

 slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a 

žiakov v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy; 

 zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých 

v oblasti vedy, výskumu a vývoja; 

 prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie; 

 kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej 

sústavy; 

 integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho 

vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície; 

 posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami 

zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a 

komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť; 

 vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom 

vzdelávaní, 

 zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania 

informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo k 

podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám 

intolerancie; 

 rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa; 

 rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách, v školách zriadených štátom 

uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (cirkevná škola) a v školách 

zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (súkromná škola); 

 zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a 

vzdelávaní. 

Cieľom výchovy a vzdelávania je podľa školského zákona umožniť dieťaťu alebo 

žiakovi (§4 zákon č. 245/2008 Z. z.): 
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 získať vzdelanie podľa tohto zákona; 

 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných 

technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, 

matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied 

a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske 

kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie; 

 ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať; 

 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a 

vedieť ich riešiť; 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich 

s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce; 

 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku 

a k svojej vlastnej kultúre; 

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj úctu k 

zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti; 

 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie; 

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť; 

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty; 

 získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.  

Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa 

výchovno-vzdelávacích programov (§4 ods. 1 a 2 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 výchovno-vzdelávacie programy pre školy (vzdelávací program); 

 výchovno-vzdelávacie programy pre školské zariadenia (výchovný program). 
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Vzdelávací program je (§4 ods. 4 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 štátny vzdelávací program; 

 školský vzdelávací program. 

Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností 

a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v 

nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu alebo aby im mohol byť priznaný stupeň 

vzdelania podľa tohto zákona (§9 ods. 1 zákon č. 245/2008 Z. z.). Vzdelávacie štandardy pre 

deti a žiakov sa členia na (§9 ods. 2 zákon č. 245/2008 Z. z).: 

 výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia vedomostí, zručností 

a schopností; 

 obsahové štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných vedomostí a zručností. 

Rámcové učebné plány sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, obsahujú 

vzdelávacie oblasti a zoznam povinných a voliteľných vyučovacích predmetov s vymedzením 

najmenšieho počtu vyučovacích hodín v rámci celého vzdelávacieho programu alebo jeho 

ucelenej časti. Rámcové učebné plány určujú taktiež rozsah najväčšieho týždenného počtu 

vyučovacích hodín v príslušnom ročníku vzdelávacieho programu a počet hodín, ktoré môže 

škola použiť na svoje vlastné zameranie v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu. 

Rámcové učebné plány sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov príslušných školských 

vzdelávacích programov (§9 ods. 3 zákon č. 245/2008 Z. z.).  

Učebné plány sú súčasťou školských vzdelávacích programov a rozpracúvajú 

rámcové učebné plány štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov 

s určením celkového týždenného počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník školského 

vzdelávacieho programu. Učebným plánom v strednej odbornej škole, v ktorej sa odborné 

vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, je vzorový učebný plán (§9 

ods. 4 zákon č. 245/2008 Z. z.). 

Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú 

výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov 

podľa učebného plánu alebo jednotlivých vzdelávacích oblastí v materskej škole (§ 9 ods. 5 

zákon č. 245/2008 Z. z.).  

Jednotlivé druhy a typy škôl vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu 

ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu. 

Učebnými osnovami povinného vyučovacieho predmetu základnej školy alebo gymnázia, 
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ktorého časová dotácia sa v učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu, 

môžu byť vzdelávacie štandardy. Učebnými osnovami povinných vyučovacích predmetov 

všeobecného vzdelávania strednej odbornej školy, ktorých časová dotácia sa v učebnom pláne 

nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu, môžu byť vzdelávacie štandardy (§9 ods. 6 

zákon č. 245/2008 Z. z.). Rozsah úprav učebných plánov a vypracovanie učebných osnov 

musí byť v súlade s príslušným vzdelávacím štandardom (§9 ods. 7 zákon č. 245/2008 Z. z.). 

Obrázok 9 schematicky znázorňuje vzájomné postavenie ŠVP a ŠkVP, ktoré je bližšie 

charakterizované v nasledujúcich podkapitolách.  

                        

Obrázok 9 Vzájomné postavenie ŠVP a ŠkVP 
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7.1 Štátny vzdelávací program 

 

Štátny (celonárodný) vzdelávací program škôl je podľa školského zákona hierarchicky 

najvyšší cieľovo-programový projekt vzdelania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, 

rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Predstavuje prvú, 

rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia škôl. Vyjadruje hlavné 

princípy a ciele vzdelanostnej politiky štátu ako aj demokratické a humanistické hodnoty, na 

ktorých je národné vzdelávanie založené. Vymedzuje všeobecné ciele škôl ako kľúčové 

spôsobilosti (kompetentnosti) vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah 

vzdelania (ŠVP ISCED 2, 2011; ŠVP ISCED 3A, 2011). 

ŠVP obsahuje (§6 ods. 4 zákon č. 245/2008 Z. z.):  

 názov vzdelávacieho programu, ktorý je súčasne názvom odboru vzdelávania; 

v stredných odborných školách aj názvom skupiny odborov vzdelávania; 

 konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sú v súlade so školským zákonom; 

 stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním vzdelávacieho programu alebo jeho 

ucelenej časti; 

 profil absolventa; 

 vzdelávacie oblasti; 

 charakteristiku odboru vzdelávania, jeho dĺžku, formu výchovy a vzdelávania 

a podmienky prijímania uchádzača; 

 vzdelávacie štandardy; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje 

v systéme duálneho vzdelávania podľa osobitného predpisu, aj vzorové učebné 

osnovy, 

 formy praktickej výučby; 

 rámcové učebné plány; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje 

v systéme duálneho vzdelávania aj vzorové učebné plány; 

 vyučovací jazyk;   

 organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy 

a vzdelávania;   

 spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní; 

 povinné personálne zabezpečenie; 

 povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie; 
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 podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní; 

 osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä materiálne a personálne, vrátane špeciálnej 

kompenzačnej, rehabilitačnej, didaktickej a audiovizuálnej techniky vyžadovanej 

vzhľadom na príslušný druh a stupeň zdravotného postihnutia; 

 zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov. 

Pre príslušný odbor vzdelávania je štátny vzdelávací program záväzný pre (§6 ods. 6 

zákon č. 245/2008 Z. z.):  

 vypracovanie školského vzdelávacieho programu; 

 tvorbu a posudzovanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov; 

 hodnotenie škôl a pre hodnotenie výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi. 

ŠVP je jednou z hlavných činností ŠPÚ29. Na oficiálnej stránke ŠPÚ 

http://www.statpedu.sk/ sú zverejnené všetky štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé 

stupne vzdelávania. Vo februári 2015 bol schválený IŠVP30 a v septembri 2015 sa začal 

zavádzať do školskej praxe. POP31 každý rok usmerňujú jeho zavádzanie v jednotlivých 

ročníkoch, nakoľko v súčasnosti v školskom systéme fungujú paralelne dva štátne vzdelávacie 

programy, inovovaný a doteraz platný ŠVP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Štátny pedagogický ústav, viď podkapitola 1.3 
30 Inovovaný štátny vzdelávací program 
31 Pedagogicko-organizačné pokyny, viď podkapitola 1.2 

http://www.statpedu.sk/
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7.2 Školský vzdelávací program 

 
Školský vzdelávací program (ŠkVP) je základným dokumentom školy, podľa ktorého 

sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona (§7 ods. 1 zákon č. 

245/2008 Z. z.) Na vypracovaní ŠkVP by sa mali podieľať všetci pedagogickí zamestnanci 

školy. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy a v rade školy (§7 ods. 2 zákon č. 245/2008 Z. z.). ŠkVP musí byť vypracovaný v 

súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným 

štátnym vzdelávacím programom (§7 ods. 3 zákon č. 245/2008 Z. z.).  

Z uvedeného vyplýva, že učiteľ pri výchovno-vzdelávacej činnosti vychádza primárne zo 

ŠkVP, nie zo ŠVP. ŠVP je zapracovaný a detailnejšie rozpracovaný práve v ŠkVP. 

Všeobecne platí, že škola si len raz vypracuje ŠkVP a podľa potreby aktualizuje jeho obsah. 

Nakoľko je v súčasnosti zavádzaný IŠVP, musia si školy vytvárať nové alebo minimálne 

inovovať doteraz platné ŠkVP.   

ŠkVP obsahuje (§7 ods. 4 zákon č. 245/2008 Z. z.): 

 názov vzdelávacieho programu; 

 vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania; 

 stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu 

alebo jeho ucelenej časti; 

 vlastné zameranie školy a profil absolventa; 

 dĺžku štúdia a formy výchovy a vzdelávania; 

 učebné osnovy; 

 učebný plán; 

 vyučovací jazyk; 

 spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní; 

 personálne zabezpečenie; 

 materiálno-technické a priestorové podmienky; 

 podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, 

 vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov; 

 vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy; 

 požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. 
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Ak škola vzdeláva začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky 

prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích 

programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§7 ods. 5 zákon č. 

245/2008 Z. z.). 

Tým, že školy dostali zo zákona možnosť vypracovať svoj vlastný ŠkVP, škola získava 

časť zodpovednosti za voľbu cieľov a obsahu vzdelávania svojich žiakov. Hlavným cieľom 

ŠkVP je, aby bol obsah výchovy a vzdelávania v súlade so vzdelávacími potrebami žiakov 

školy a potrebami miestnej komunity a regiónu. Tým, že škola prostredníctvom ŠkVP 

špecifikuje svoju profiláciu podľa požiadaviek a záujmov žiakov, ich rodičov, podľa 

podmienok v regióne a požiadaviek trhu práce, môže pružne reagovať na konkrétnu situáciu  

a škola sa môže stať v plnom zmysle slova službou verejnosti (Stankovský, Hauser, 2008).  

Metodické usmernenie tvorby ŠkVP (2008) odporúča tvorbu školského vzdelávacieho 

programu v dvoch rovinách: 

 uvažovanie nad tým aká sme škola a aká by sme chceli byť škola, akého 

absolventa by sme chceli mať a ako je možné naše ciele dosiahnuť; 

 sformulovanie predstáv do ŠkVP. 

Pri tvorbe ŠkVP podľa metodických pokynov by učitelia mali sústrediť svoju pozornosť 

najmä na profil absolventa v kontexte kľúčových kompetencií, na učebné plány v kontexte 

voliteľných hodín a prierezových tém a vnútorný systém hodnotenia a kontroly.  

Kľúčové kompetencie (Stankovský, Hauser, 2008) 

Kompetencie musia byť formulované tak, aby sa jasne opísali všetky požiadavky na 

vedomosti, zručnosti a postoje, psychické vlastnosti a fyzické schopnosti, postoje a hodnotovú 

orientáciu absolventa vzdelávacieho programu v oblasti všeobecného a odborného 

vzdelávania, ako aj pre oblasť kľúčových kompetencií. Každá kompetencia je rozpracovaná 

prostredníctvom výkonových štandardov. 

Výkonový štandard je základné kritérium úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a 

schopností. Vymedzuje úroveň významných vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má 

žiak podľa očakávania preukázať po ukončení vzdelávania. Musí odpovedať na otázku“ „Čo 

má žiak vedieť (kognitívna oblasť), čomu musí porozumieť (kognitívna a afektívna oblasť), 
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čo má urobiť (afektívna a psychomotorická oblasť)“, aby splnil úlohu a preukázal svoj výkon. 

Je zároveň vstupným (cieľová požiadavka) a výstupným (vzdelávací výstup) štandardom. 

Výkonový štandard sa formuluje pomocou aktívnych slovies jednotlivých taxonómií cieľov 

(kognitívne, psychomotorické a afektívne). Zároveň výkonový štandard musí obsahovať 

výkon žiaka, normu a kvalitu výkonu.   

Hoci môžeme badať istú príbuznosť so špecifickými cieľmi, špecifické ciele nie sú 

kompetencie. Kompetencie vychádzajú zo štandardu – absolútny výkon (výkon žiaka sa 

porovnáva s určitou vopred stanovenou normou) kedy zisťujeme, či žiaci dosiahli štandard 

alebo nie, splnili alebo nesplnili štandard. Veľmi významné sú vo väzbe na kompetenčný 

profil žiaka – absolventa. Špecifické ciele vyjadrujú relatívny výkon v rámci tematického 

celku. 

Je dôležité si zapamätať, že pri tvorbe ŠkVP sa vždy najprv stanovujú výkonové 

štandardy a až potom sa k nim priraďuje zodpovedajúce učivo. 

Voliteľné hodiny a prierezové témy (Stankovský, Hauser, 2008) 

Voliteľné hodiny a prierezové témy sú súčasťou ŠkVP v oblasti učebných plánov. 

Učebné plány ŠkVP musia vychádzať z rámcových učebných plánov ŠVP s určením 

celkového týždenného počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník. Zároveň sa určuje 

záväznosť vyučovacích predmetov, ktorá je vyjadrená ich rozdelením na povinné, voliteľné, 

povinne voliteľné a nepovinné v odbornom vzdelávaní.  

Slúžia k rozšíreniu počtu hodín vyučovacích predmetov vzdelávania, k rozpracovaniu 

konkrétneho zamerania, k zohľadneniu potrieb školy, regiónu, žiakov alebo 

zamestnávateľov. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 

výchovy a vzdelávania. Voliteľné hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby 

regiónu ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Voliteľné hodiny posilňujú profil 

žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie 

štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. 

Možno ich využiť na posilnenie počtu hodín základného učiva (povinných predmetov) alebo 

na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 

Využitím voliteľných hodín sa tvorí aj zameranie školy.  
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Tabuľka 7 prezentuje porovnanie voliteľných hodín podľa IŠVP zavedeného od roku 

2015 a ŠVP z roku 2008. Ako je vidieť, časová dotácia voliteľných hodín na základnej škole 

výrazne klesla.  

Tabuľka 7 Časová dotácia voliteľných hodín podľa pôvodného a inovovaného ŠVP  

Typ školy 
 Voliteľné (disponibilné) hodiny v ročníkoch 

 1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Základná škola IŠVP 2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

Stredná škola IŠVP     30       

Základná škola ŠVP      20      31 

Stredná škola ŠVP     31       

Zdroj: RUP 1.stupen ZŠ, 2011; RUP 2. stupeň ZŠ, 2011; RUP gymnázia, 2011; RUP ZŠ, 

2015; RUP gymnázia, 2015  

Vnútorný systém hodnotenia a kontroly (Stankovský, Hauser, 2008) 

Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov - v tejto časti školského programu bude 

uvedené, ktoré predmety chce pedagogická rada klasifikovať a aké ďalšie formy hodnotenia 

bude škola využívať – formatívne hodnotenie, hodnotiace portfólio, slovné hodnotenie. 

Hodnotenie zamestnancov – dôležitý faktor kvality vzdelávania, môže sa vykonávať 

formou napr. hospitácie, rozhovorov, výsledkov v rámci kontinuálneho vzdelávania, 

výsledkov žiakov. 

Autoevalvácia školy - ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere 

rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti, 

posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠVP a ŠkVP. 

Ako postupovať pri tvorbe ŠkVP (2008): 

 sformulujte si cieľ pre daný ročník – požadované spôsobilosti; 

 urobte charakteristiku žiakov daného ročníka a čo od nich budete požadovať; 

 dajte dohromady všetkých učiteľov predmetov v danom ročníku 

 spoločne si pozrite obsah a usporiadať ho do prehľadnej tabuľky (použite Učebné 

osnovy predmetov v Prílohe k ŠVP a spracovanie učebných osnov pre daný ročník vo 

vzorovom školskom vzdelávacom programe);  

 ktoré témy by bolo kožné skombinovať z viacerých predmetov Premyslite si zaradenie 

 prierezových tém do učebných osnov alebo formu – kurz, resp. voliteľný predmet; 
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 vytvorte učebný plán s predmetmi pre daný ročník a počtom hodín, ktoré pridelíte 

jednotlivým predmetom. K tabuľke uveďte aj poznámky ako budete deliť triedy a 

všetky organizačné podmienky 

 spolu s učiteľmi vytvoriť učebné osnovy podľa návrhu, ktorý je uvedený v Prílohe 

k ŠVP;  

 

Z hľadiska organizácie tvorby ŠkVP (2008) na škole sa kolektívu učiteľov odporúča:  

 vytvorte si realizačný tím, ktorý je tvorivý zadefinujte kompetencie, rozdeľte úlohy, 

zodpovednosť a termíny; 

 zvoľte si koordinátora; 

 prečítajte si spoločne ŠVP, či ho rovnako vnímate; 

 urobte si SWOT analýzu školy – svoje silné a slabé stránky; 

 vytvorte si vlastnú stratégiu a zameranie školy a v súlade s cieľmi vypracujte víziu 

školy a profil absolventa školy; 

 ujasnite si kľúčové kompetencie zo ŠVP. 

MŠ SR na svojej oficiálnej stránke32 zverejnila Vzorové ŠkVP a metodiku tvorby ŠkVP.  

Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, 

cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými týmto zákonom kontroluje Štátna 

školská inšpekcia. (§7 ods. 7 zákon č. 245/2008 Z. z.) Školský vzdelávací program zverejní 

riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste (§7 ods. 9 zákon č. 245/2008 Z. z.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32Dostupné na https://www.minedu.sk/8388-sk/vzorove-skolske-vzdelavacie-a-vychovne-programy/  

https://www.minedu.sk/8388-sk/vzorove-skolske-vzdelavacie-a-vychovne-programy/
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                 Kontrolné otázky a úlohy  
 

 

 

1. Ktoré spoločné charakteristiky majú ŠVP a ŠkVP?  

2. V čom sa odlišujú ŠVP a ŠkVP? 

3. Aká je hlavná myšlienka ŠkVP?  

4. Popíšte odporúčaný postup tvorby ŠkVP.  

5. Ako by ste navrhli využiť časovú dotáciu voľných hodín v ŠkVP?   

6. Aké by malo byť podľa Vás zameranie školy uvedené v ŠkVP v súčasnej dobe?  

7. Ktoré materiály majú školy využiť pri tvorbe ŠkVP?  
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