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VEC
Adaptačné vzdelávanie - usmernenie č. 1 / 2018
Školský úrad v Stropkove vzhľadom k neustále pretrvávajúcemu porušovaniu
platnej legislatívy v školách týkajúcej sa adaptačného vzdelávania v zmysle § 36 ods. 2
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom
vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
Smernice č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania
vydáva toto

usmernenie
Základné právne predpisy upravujúce adaptačné vzdelávanie
Zákon č. 317/2009 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Smernica MŠ SR č. 19/2009–R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného
vzdelávania
Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách PZ
a OZ
Zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nastupuje prvýkrát do
pracovného pomeru v školstve, alebo u predchádzajúceho zamestnávateľa neúspešne ukončil
adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie ihneď po nástupe do
zamestnania.
Každý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec bez ohľadu na
skutočnosť či spĺňa požadované vzdelanie na výkon pedagogickej činnosti alebo
odbornej činnosti musí absolvovať adaptačné vzdelávanie. Tzn., že v praxi sa nesprávne
aplikuje zaradenie napr. učiteliek materských škôl na adaptačné vzdelávanie až po ukončení
pomaturitného kvalifikačného vzdelávania. Stáva sa, že adaptačné vzdelávanie z dôvodu
nekvalifikovanosti neabsolvujú vôbec.

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vykonáva pedagogickú činnosť asistenta učiteľa by
mal vykonávať adaptačné vzdelávanie ako pedagogický zamestnanec. To mu bude platiť pre
vykonávanie pedagogickej činnosti vo všetkých kategóriách a podkategóriách PZ.
V prípade, že bude preradený na pozíciu odborného zamestnanca napr. školského špeciálneho
pedagóga, bude musieť ako začínajúci odborný zamestnanec absolvovať znovu adaptačné
vzdelávanie určené pre odborných zamestnancov.
Poznamenávam, že počas zaradenia do kariérového stupňa začínajúci PZ, aj
začínajúci OZ mu prináleží príplatok začínajúceho zamestnanca podľa § 14c zákona
553/2003 Z.z. ... . Uvedený príplatok mu prináleží bez ohľadu na to, či ho zamestnávateľ
zaradil do adaptačného vzdelávania alebo nie. Podľa spomínaného znenia zákona
začínajúcemu PZ alebo OZ patrí príplatok mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej
triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický alebo odborný zamestnanec zaradený.
Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia PZ a OZ do kariérového stupňa začínajúci PZ
a začínajúci OZ. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
V zmysle Smernice č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného
vzdelávania (článok 2 ods. 3) sa obsah programu adaptačného vzdelávania ustanovuje tak,
aby mohol byť začínajúcim PZ a OZ zvládnutý spravidla v rozsahu
a) troch mesiacov, ak ide o začínajúceho pedagogického asistenta, začínajúceho trénera
alebo začínajúceho zahraničného lektora,
b) jedného roku, ak ide o ostatných začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo
začínajúcich odborných zamestnancov.
Uvádzajúci PZ alebo OZ koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania
začínajúceho PZ alebo OZ, hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií.
Uvádzajúcim PZ alebo OZ môže byť len ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon
pedagogickej alebo odbornej činnosti a len zamestnanec s 1. atestáciou. Príplatok za
špecializovanú činnosť uvádzajúceho PZ alebo OZ závisí od počtu uvádzaných PZ alebo OZ,
mesačne vo výške 4% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy do ktorej je zaradený
zvýšenej o 24 %. Príplatok za špecializovanú činnosť uvádzajúceho PZ alebo OZ sa zastaví
dňom vydania protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania, ale príplatok začínajúcemu PZ
alebo OZ sa zastaví dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o úspešnom ukončení
adaptačného vzdelávania – vždy je tam najmenej 15 dní rozdiel.
Upozorňujeme, že nedodržanie vyššie uvedeného je porušením platných
všeobecne záväzných právnych predpisov v školstve.
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