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Modul 1 (1/1) Legislatívne východiská adaptačného vzdelávania 

Legislatívna úprava a vymedzenie adaptačného vzdelávania 

 

Na Slovensku je adaptačné vzdelávanie povinné a upravujú ho nasledovné dokumenty. Ide 

najmä o: 

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

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• Vyhláška č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch, atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,   

• Smernica č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného 

vzdelávania.   

 

Adaptačné vzdelávanie u nás môžeme charakterizovať ako pomerne prísne vymedzené, najmä 

obsahom a rozsahom, vôbec nie metódami, a mimo školy je ťažko kontrolovateľné. 

Dokumentáciu aj realizáciu si zabezpečuje sama škola alebo školské zariadenie. Takisto 

aj jeho kontrolu, pokiaľ nehovoríme o inšpekcii.  

Hlavným princípom adaptačného vzdelávania je, že mladému začínajúcemu učiteľovi, 

pedagogickému či odbornému zamestnancovi je pridelený uvádzajúci, ktorý ho sprevádza 

prvými krokmi jeho praxe. Je to najmä preto, že začínajúci PZ a OZ
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 sú často vnímaní ako 

neskúsení a niekedy aj ako nezrelí ľudia, ktorí doposiaľ neovládajú všetky pracovné techniky 

a škola ich dostatočne nepripravila na výkon povolania najmä po praktickej stránke. Zároveň 

však do edukačného a odborného procesu vnášajú nadšenie a originalitu.
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Špecifikum začínajúceho PZ a OZ je v tom, že od začiatku, od prvého dňa nástupu do 
školy, musí zvládať všetky zručnosti svojej profesie, t.j. edukáciu, riadenie, plánovanie, 

hodnotenie, organizovanie, komunikáciu so žiakmi, študentmi a rodičmi, riešenie problémov 

a pod., čo môže so sebou prinášať viaceré problematické situácie založené na neskúsenosti, 

a tým aj zvýšenú záťaž na osobnosť začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca. 

Aj keď začínajúci PZ a OZ disponuje bohatými teoretickými vedomosťami, je zručný pri 

práci s modernými technológiami a zvyčajne sa vyznačuje tvorivým prístupom, nie je 

dostatočne vysokou školou pripravený na praktické činnosti, ktoré musí zvládať od prvého 

dňa. 

Adaptačné vzdelávanie by mu malo pomôcť vyrovnať sa s náporom práce a so situáciami, 

ktoré nemá zažité a nie je ich schopný ešte sám riešiť.  

Ako sme už naznačili, poskytovateľom adaptačného vzdelávania je škola, s ktorou je 
uzatvorený pracovný pomer. Spôsob a formu takéhoto vzdelávania určuje riaditeľ školy. 

Adaptačné vzdelávanie trvá spravidla jeden rok a ak začínajúci PZ a OZ neukončí adaptačné 

vzdelávanie úspešne, zamestnávateľ s ním skončí pracovný pomer. Je však možné po 

neúspešnom ukončení podať žiadosť o opravné ukončenie v lehote 15 dní. Adaptačné 
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vzdelávanie sa poskytuje začínajúcemu PZ a OZ bezplatne. Každý učiteľ, odborný či 
pedagogický zamestnanec absolvuje adaptačné vzdelávanie len raz.  

Keď v priebehu svojej praxe prestúpi na inú školu, adaptačné vzdelávanie už neabsolvuje. Aj 

keď by nebolo na škodu pomôcť mu adaptovať sa na novom mieste a s novým kolektívom. 

To ale nie je adaptačné vzdelávanie. Každému riaditeľovi však odporúčame zamyslieť sa aj 

nad touto možnosťou u nových zamestnancov, a to vo forme sociálnej adaptácie a sociálnej 

podpory.  

Ale vráťme sa k téme. Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu 

vypracovaného zamestnávateľom podľa rámcového programu adaptačného vzdelávania, teda 

podľa Smernice č. 19/2009-R. Vzory tohto programu nájdete v prílohách.  

V programe adaptačného vzdelávania sa určujú čiastkové ciele s uvedením termínu ich 

plnenia a priebežnej kontroly spôsobmi, ako napríklad hospitácie a konzultácie s uvádzajúcim 

PZ alebo OZ, ďalej personálne zabezpečenie a spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania.  

Ako sme už naznačili, obsahom adaptačného vzdelávania sú vedomosti, zručnosti 

a spôsobilosti, ktoré nemohli začínajúci PZ a OZ škôl nadobudnúť počas pregraduálnej 

prípravy na povolanie. Obsah vzdelávania môžeme kategorizovať do troch základných 

oblastí: 

• Základné vedomosti o organizácii a štruktúre školy alebo školského zariadenia, 

o podmienkach a potrebách školy a konkrétneho pracoviska.  

• Podrobné vedomosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane a ich 

rozpracovanie vo vnútorných predpisoch školy, o registratúrnom poriadku školy, o 

spôsobe fungovania informačného systému školy a o pravidlách bezpečného 

používania intranetu a internetu v škole, o pracovnom a organizačnom poriadku školy, 

o školskom vzdelávacom programe alebo výchovnom programe školy 

a o pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii školy. 

• Zručnosti samostatne využívať získané vedomosti pri vykonávaní pedagogickej 
a odbornej činnosti, kam patrí: 

o plánovanie vyučovacej hodiny, vyučovacej a odbornej činnosti; 

o vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov a cieľov odbornej činnosti; 

o organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, organizácia práce 

odbornej činnosti; 

o vypracovanie vlastných tematických plánov, pravidelné písomné pripravovanie 

sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú činnosť; 

o výber pomôcok, využívanie moderných metód; 

o využívanie a manipulácia s didaktickou technikou; 

o evidovanie  informácií o osobnosti dieťaťa alebo žiaka a o jeho rozvoji,  

o kontrolovanie výsledkov edukačného procesu alebo odbornej činnosti; 

o vypracúvanie individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; 

o komunikovanie so zákonnými zástupcami a organizáciami, ktoré sa na 

výchove a vzdelávaní podieľajú a pod.  

 

Ako sme už spomenuli, základným princípom adaptačného vzdelávania je, že začínajúcemu 

PZ a OZ sa pridelí uvádzajúci, ktorý mu je vzdelávateľom prakticky počas jedného – prvého 

roka jeho praxe. V rámci pridelenia uvádzajúceho PZ alebo OZ začínajúcemu by sa malo 

prihliadať napríklad na príbuznú aprobáciu alebo odbornú činnosť, čo však nemusí byť 

pravidlom.  
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Podmienky na zastávanie pozície uvádzajúceho PZ alebo OZ je vykonanie prvej 
atestačnej skúšky. Ak sa na danej škole nenachádza, je možné uvádzajúceho PZ a OZ 

nahradiť z inej školy. Táto možnosť však otvára otázky kvality adaptačného vzdelávania, 

najmä tým, že uvádzajúci a začínajúci PZ a OZ nie sú v bezprostrednom kontakte. Na druhej 

strane v súčasnosti na základe moderných komunikačných technológií je možné tento 

problém čiastočne eliminovať. Pokiaľ ide o učiteľov, väčšinou nie je problematické prideliť 

uvádzajúceho učiteľa, situácia je horšia pri iných kategóriách, ako sú napríklad školskí 

psychológovia.   

Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje formou, ktorú určí riaditeľ školy, avšak pred 
trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom je riaditeľ školy a jedným členom je pridelený 

uvádzajúci zamestnanec. O ukončení vzdelávania sa vyhotovuje protokol, podpísaný členmi 

skúšobnej komisie. Tá pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy 

odporúčanie uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý ho uvedie vo 

svojej záverečnej správe. 

 Legislatíva o ukončení adaptačného vzdelávania hovorí nasledovné: 

• zamestnávateľ, čiže riaditeľ, pozve začínajúceho pedagogického alebo odborného 

zamestnanca na vykonanie záverečného pohovoru a otvorenej hodiny pred 

skúšobnou komisiou  najneskôr 10 dní pred uskutočnením,  

• ďalej určí tému otvorenej hodiny alebo odborného výkonu, výber témy môže byť 

ponechaný aj na začínajúceho PZ a OZ,  

• následne určí témy záverečného pohovoru, ktoré sú v súlade s obsahom 

adaptačného vzdelávania, 

• oboznámi členov komisie so záverečnou správou od prideleného uvádzajúceho 

zamestnanca. 

 

V niektorých prípadoch môže ísť aj o písanie práce, napríklad pri psychológoch, keď nie je 

možné uskutočniť otvorenú hodinu.  

O celom priebehu adaptačného vzdelávania sa zhotovuje záznam, v ktorom je uvedený 

dátum začatia, priebeh, dátum ukončenia, základné informácie a identifikačné údaje o 
začínajúcom a uvádzajúcom pedagogickom a odbornom zamestnancovi. K záznamu sa 

pripája vzdelávací program adaptačného vzdelávania, záverečná správa uvádzajúceho 

zamestnanca, protokol o ukončení vzdelávania a rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom 

ukončení adaptačného vzdelávania. 

Na záver môžeme v skratke sumarizovať povinnosti vedenia školy a uvádzajúceho PZ a OZ 

vo vzťahu k adaptačnému vzdelávaniu: 

• Vedenie školy zabezpečuje a pridelí uvádzajúceho PZ alebo OZ začínajúcemu, 

v prípade potreby podniká kontrolu priebehu adaptačného vzdelávania a zabezpečuje 

jeho ukončenie.  

• Uvádzajúci PZ alebo OZ vedie, vzdeláva, resp. mentoruje prideleného začínajúceho PZ 

alebo OZ na základe vypracovaného programu adaptačného vzdelávania, píše 

stanovisko k ukončeniu adaptačného vzdelávania a je členom skúšobnej komisie.  


