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Príloha č. 1 

Prihláška na adaptačné vzdelávanie 
 
Na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 390/2011 Z.z. 
a v zmysle vyhlášky 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 
pedagogických a odborných zamestnancov sa prihlasujem na:  
 

adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 
v školskom roku: ........./.......... 

 
Údaje o začínajúcom učiteľovi: 
Titul, meno, priezvisko:________________________________________________________ 

Rodné priezvisko:_____________________________________________________________ 

Dátum a miesto narodenia: _____________________________________________________ 

Trvalé bydlisko:______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ukončené štúdium (presný názov a adresa školy): ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Odbor štúdia a aprobácia:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Číslo diplomu a dátum vydania:_________________________________________________ 

 

Dátum vzniku 1. pracovného pomeru v školstve:____________________________________ 

Pracovné pomery v školstve:____________________________________________________ 

Dĺžka pedagogickej praxe:______________________________________________________  

 
V.................................. dňa....................   ............................................. 
        podpis začínajúceho učiteľa 
 
Potvrdenie riaditeľa školy o zaradení na adaptačné vzdelávanie:  

• Kategória:_____________________________________ 
• Kariérový stupeň:_______________________________ 
• Kariérová pozícia: ______________________________ 

 
V....................... dňa....................      .......................................................... 
       Riaditeľ školy(titul, meno, priezvisko) 
                                                  pečiatka, podpis   



Základná škola ........................(celý názov, adresa) 

 

Príloha č. 2 

 
 
       Titul, meno a priezvisko zač. učiteľa 

       Názov školy 

       Adresa školy 

 
 
 
Vec: Oznámenie o zaradení na adaptačné vzdelávanie 
 
Na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 390/2011 Z.z. 
a v zmysle vyhlášky 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 
pedagogických a odborných zamestnancov, a na základe Vašej prihlášky Vás zaraďujem na: 
 
 

adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 
 

v školskom roku ........../.......... 
 
Adaptačné vzdelávanie budete absolvovať pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického 
zamestnanca: 
 

................................................................................................. 
(titul, meno, priezvisko) 

 
 
Vzdelávanie bude prebiehať podľa programu adaptačného vzdelávania. Po jeho úspešnom 
absolvovaní budete zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.  
 
 
 
 
 
 
V....................... dňa....................      ...........................................................
       Riaditeľ školy (titul, meno, priezvisko) 
                                                  pečiatka, podpis   
 
 
 
Na vedomie:  1x zamestnanec 
  1x spis 
 
Prevzal: (dátum a podpis) 
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Príloha č. 3 

 
 
       Titul, meno a priezvisko uv. učiteľa 

       Názov školy 

       Adresa školy 

 
 
Vec: Menovací dekrét 
 
 
V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z, § 32 o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v znení zákona č. 390/2011 Z.z. 
Vás zaraďujem do kariérovej pozície - pedagogický zamestnanec špecialista. Táto pozícia 
vyjadruje Vaše funkčné zaradenie na výkon špecializovaných činností. V zmysle zákona č. 
317/2009 Z.z. § 33 ods. 7 Vás menujem za: 
 
 

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. 
 
 
V zmysle vyhlášky č. 445/2009 Z.z § 6 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov týmto vediete, koordinujete, 
a zodpovedáte za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického 
zamestnanca: 
 

................................................................................................. 
(titul, meno, priezvisko) 

 
 
O adaptačnom vzdelávaní začínajúceho pedagogického zamestnanca ste povinný viesť 
záznam o adaptačnom vzdelávaní . K záznamu prislúchajú nasledovné prílohy: 

• program adaptačného vzdelávania, 
• záverečná správa od uvádzajúceho pedagogického zamestnanca.  

 
 
 
 
V....................... dňa....................      ...........................................................
       Riaditeľ školy (titul, meno, priezvisko) 
                                                  pečiatka, podpis   
 
 
Na vedomie:  1x zamestnanec 
  1x spis 
 
Prevzal: (dátum a podpis) 
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Príloha č. 4 

 
Záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca 

  
Adaptačné vzdelávanie začalo dňa:  
 
Riaditeľ školy / podpis:  
 
Začínajúci pedagogický zamestnanec /podpis:  
 
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec /podpis:  
 
1. Začínajúci pedagogický zamestnanec 
Meno a priezvisko:  
Dátum a miesto narodenia:  
Absolvoval (názov školy, fakulty, rok ukončenia):  
 
Odborné zameranie/aprobácia:  
Škola / adresa:  
 
2. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 
Meno a priezvisko:  
Aprobácia, zameranie:  
Škola/adresa:  
 

3. Adaptačné vzdelávanie sa realizuje podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zákon) a podľa vyhlášky 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní 
a atestáciách  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej len 
vyhláška). 

4. Program adaptačného vzdelávania (príloha č. 5) 
5. Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca (príloha č. 7) 
6. Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania (príloha č.13) 
7. Rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania (príloha č. 14) 

 
 
 
Adaptačné vzdelávanie bolo ukončené dňa:  
 
Riaditeľ školy /podpis:                           
 
Začínajúci pedagogický zamestnanec /podpis: 
 
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec /podpis: 
 
Pečiatka školy: 
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Príloha č. 5 

 
Program adaptačného vzdelávania 

 

Školský rok: 

Začínajúci učiteľ:         Uvádzajúci učiteľ: 

Aprobácia a úväzok:         Aprobácia:  

 
Mesiac Témy adaptačného vzdelávania Dátum realizácie Spôsob kontroly Podpis 

IX. 

1. Pohovor a individuálna konzultácia so začínajúcim učiteľom.  
2. Organizácia a štruktúra školy. 
3. Podmienky a potreby školy. 
4. Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú činnosť školy: 

Zákonník práce, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vykonávacie predpisy k týmto zákonom, ktoré sa 
dotýkajú problematiky zamestnávateľa. 

   

X. 

1. Predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane a 
ich rozpracovanie vo vnútorných predpisoch školy. 

2. Registratúry poriadok školy. 
3. Spôsob fungovania informačného systému školy a o pravidlách 

bezpečného používania internetu v škole. 

   

XI. 
1. Pracovný a organizačný poriadok školy. 
2. Školský vzdelávací program alebo výchovný program školy. 
3. Pedagogická dokumentácia a ostatná dokumentácia školy a o jej vedení. 

   

XII: 
1. Plánovanie vyučovacej hodiny a vyučovacej činnosti, výchovnej hodiny 

a výchovnej činnosti. 
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Príloha č. 5 

2. Vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti, jej 
väzba na platné výchovno-vzdelávacie programy školy. 

3. Inštruktáž k písaniu príprav na hodinu. 

I. 

1. Organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti. 
2. Vypracovanie vlastných tematických plánov alebo plánov výchovno-

vzdelávacej činnosti s využitím špecifík školy, jej materiálneho 
zabezpečenia a regionálnych prvkov. 

3. Pravidelné písomné pripravovanie sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
výber pomôcok. 

   

II. 

1. Využívanie moderných metód, ich účelné a efektívne využitie pri 
výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.  

2. Využívanie a manipulácia s didaktickou technikou. 
3. Evidovanie informácií o osobnosti dieťaťa alebo žiaka a jeho rozvoji. 

   

III. 

1. Kontrolovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu s 
rešpektovaním špecifík ústnej, písomnej a praktickej kontroly výsledkov 
a dodržiavanie profesijnej etiky pri kontrole a hodnotení. 

2. Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, zaraďovanie prierezových 
tém. 

   

IV. 

1. Vypracúvanie individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

2. Komunikovanie so zákonnými zástupcami a organizáciami, ktoré sa na 
výchove a vzdelávaní podieľajú. 

   

V. 1. Príprava na otvorenú hodinu a záverečný pohovor.     

VI. 

1. Ukončenie adaptačného vzdelávania. 
2. Otvorená hodina pred komisiou. 
3. Zhodnotenie otvorenej hodiny uvádzajúcim učiteľom a komisiou. 
4. Vyhodnotenie práce začínajúceho učiteľa uvádzajúcim učiteľom.  

   

 
V....................................... dňa...........................................    Uvádzajúci učiteľ (podpis)........................................... 
Program schválil (riaditeľ školy podpis) ...........................    Začínajúci učiteľ (podpis)............................................ 
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Príloha č. 6 

 
Kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania 

 
 
• Hodnotenie hospitačnej činnosti. 
• Hodnotenie písomných príprav na vyučovanie. 
• Vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej pedagogickej dokumentácie školy. 
• Uplatňovanie legislatívy v školskej praxi. 
• Vedomosti o ŠVP, ŠkVP, znalosť a aplikácia obsahových a výkonových štandardov, 

cieľových požiadaviek a miera rozvoja kľúčových kompetencií u žiakov. 
• Úroveň vypracovania vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 

využívanie materiálneho vybavenia školy, vytýčenie  výchovno-vzdelávacích cieľov 
pedagogickej činnosti, zaraďovanie prierezových tém, uplatňovanie 
medzipredmetových vzťahov. 

• Vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

• Realizácia otvorenej hodiny, prezentácia a využívanie moderných metód a foriem 
vyučovania. Písomná príprava. 

• Zručnosti v získavaní a spracovaní informácií prostredníctvom elektronických médií, 
využívanie webových stránok MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, ŠIOV, NÚCEM. 

• Písomné plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania podľa 
vlastného výberu – exkurzia, výlet, krúžok. Predloženie správy a vyúčtovania 
(cestovný príkaz). 

• Záverečný pohovor, preukázanie vedomostí a samostatnosti v komunikácii k určeným 
témam. 

 
 
     Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do 
úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvádza vo svojej 
záverečnej správe. 
 
 
 
V....................... dňa....................      ...........................................................
            Riaditeľ školy  
              (titul, meno, priezvisko) 
                                                  podpis  
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Príloha č. 7 

 
Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca 

 
Meno a priezvisko uvádzajúceho pedagogického zamestnanca: 
Aprobácia/odborné zameranie:  
Škola:  
 
Meno a priezvisko začínajúceho pedagogického zamestnanca: 
Dátum a miesto narodenia:  
Vzdelanie (názov školy a rok ukončenia):  
Aprobácia/odborné zameranie:  
Škola:  
 
Trvanie adaptačného vzdelávania od:............................ do:.................................... 
 
Miera osvojenia profesijných kompetencií potrebných na výkon činností začínajúceho 
pedagogického zamestnanca (celkové záverečné hodnotenie): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Odporúčanie uvádzajúceho zamestnanca: 
(*nehodiace sa preškrtnite) 
 

Odporúčam - neodporúčam* ukončiť adaptačné vzdelávanie. 
 
Dátum a podpis uvádzajúceho pedagogického zamestnanca ............................................... 
 
 
Oboznámenie skúšobnej komisie so záverečnou správou (dňa): 
 
...............................................................     
Riaditeľ školy (titul, meno, priezvisko) 
           podpis  a pečiatka školy 
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Príloha č. 8 

 
       Titul, meno a priezvisko zač. učiteľa 

       Názov školy 

       Adresa školy 

 
 
 
Vec: Pozvánka na ukončenie adaptačného vzdelávania 
 
 
Týmto Vás pozývam na ukončenie adaptačného vzdelávania formou záverečného pohovoru 
a formou otvorenej vyučovacej hodiny pred skúšobnou komisiou. Ukončenie vzdelávania 
bude dňa:  
 

................................................ 
 
 

Téma otvorenej vyučovacej hodiny: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 
Téma záverečného pohovoru bude v súlade s obsahom adaptačného vzdelávania.  

 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
V....................... dňa....................      ...........................................................
       Riaditeľ školy (titul, meno, priezvisko) 
                                                    podpis   
 
 
 
Na vedomie:  1x zamestnanec 
  1x spis 
 
Prevzal: (dátum a podpis) 
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Príloha č. 9 

Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania 
 
1. Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

a. Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program. 
2. Zákon č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch. 
3. Iné zákony: 

a. o verejnej službe, 
b. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 
c. o ochrane osobných údajov (GDPR), 
d. o BOZP a PO. 

4. Vnútorné predpisy školy: 
a. pracovný poriadok, 
b. organizačný poriadok, 
c. školský poriadok, 
d. plán práce, 
e. kolektívna zmluva, 
f. pedagogická dokumentácia a ostatná dokumentácia školy, jej vedenie. 

5. Organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, plánovanie vyučovacej 
hodiny,       vypracovanie vlastných výchovno-vzdelávacích tematických plánov. 

6. Organizačné formy a materiálne prostriedky vyučovania. 
7. Metódy vyučovania a metódy rozvoja kritického a tvorivého myslenia žiakov. 
8. Didaktické zásady a ich uplatňovanie v praxi, využívanie a manipulácia 

s didaktickou technikou. 
9. Vytýčenie cieľov vyučovacieho procesu, ich väzba na platné výchovno-

vzdelávacie programy školy. 
10. Moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania. Tvorivosť v práci učiteľa. 
11. Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tvorba 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP. 
12. Pracovné, poradné a samosprávne orgány na škole (Predmetové komisie, 

Metodické združenia, Rada školy, Rodičovská rada). 
13. Metodológia tvorby učebných osnov, tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 
14. Metodológia tvorby didaktického testu. 
15. Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Systém hodnotenia 

a skúšania žiakov. 
16. Obsahové a výkonové štandardy, cieľové požiadavky, učivo, kurikulum, kľúčové 

kompetencie. 
17. Význam prípravy na vyučovaciu hodinu. 
18. Plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania (exkurzie, 

výlety, krúžky ... ). 
 
 
Témy záverečného pohovoru schválil: 
 
V....................... dňa....................      ...........................................................
            Riaditeľ školy  
              (titul, meno, priezvisko) 
                                                  podpis  
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Príloha č. 10 

 
       Titul, meno a priezvisko člena komisie 

       Názov školy 

       Adresa školy 

 
 
 
Vec: Menovací dekrét 
 
 
Týmto Vás v súlade so zákonom č. 317/2009 §36, ods. 4 menujem: 
 
 

za člena skúšobnej komisie 
 
 
na ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov na 
Základnej škole............................................................................................................................. 
v školskom roku........./........... . 
  
 
S pozdravom 
 
 
 
 
V....................... dňa....................      ...........................................................
       Riaditeľ školy (titul, meno, priezvisko) 
                                                    podpis   
 
 
 
Na vedomie:  1x zamestnanec 
  1x spis 
 
 
Prevzal: (dátum a podpis) 
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Príloha č. 11 

 
Predhospitačný plán vyučovacej hodiny 

 
 
Predmet: __________________________ 

Dátum: ___________________________ 

Trieda: ___________________________ 

 
 
Téma vyučovacej hodiny:  
 
 
Ciele vyučovacej hodiny:  
 
-Kognitívne:  
 
-Afektívne: 
 
-Psychomotorické:  
 
 
Didaktické zásady:  
 
 
Aplikácia metód:  
 
 
Organizačné formy vyučovania:  
 
 
Didaktická technika a učebné pomôcky:  
 
 
Skúšanie a hodnotenie žiakov:   
 
 
 
 
 
 
 
Meno, priezvisko a podpis vyučujúceho ............................................................... 
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Hospitačný záznam (vzor1) 
Trieda:    
Dátum:    
Predmet:   
VYUČUJÚCI:   
Vyučovacia hodina:  
Prítomných žiakov:  
Celkom žiakov v triede:  
Triedny učiteľ:  
HOSPITUJÚCI:   
         
Cieľ vyučovacej hodiny  .......................................................................................................................................     
                
Kľúčová kompetencia: ...................................................................................................................................... 
 
Učivo: ................................................................................................................................................................... 

 
PRIEBEH  VYUČOVACEJ  HODINY 

ČAS SLED  DIDAKTICKÝCH  FÁZ PRIEBEŽNÉ POZN.  A  HODNOTENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
A) Bola hodina dobre pripravená? A SA SN N 
1) Stanovil vyučujúci jasne cieľ VH ako konkrétnu znalosť /osvojenie/? □ □ □ □ 
2) Stanovil kľúčovú kompetenciu, ktorú bude cielene rozvíjať? □ □    □  □ 
3) Stanovil vhodné učivo, ako prostriedok pre dosiahnutie cieľa? □ □  □  □ 
4) Bol stanovený cieľ v súlade s osnovami ŠkVP? □ □  □  □ 
5) Bolo stanovené učivo v súlade s ŠkVP? □ □  □  □ 
6) Boli cieľ, učivo a kľúčová kompetencia v súlade s časovým plánom učiteľa? □ □  □  □ 
7) Bol vyučujúci pripravený "odborne" (orientoval sa dobre v danej problematike)? □ □ □ □ 
8) Bol vyučujúci pripravený "didakticky" - mal premyslenú stavbu a spôsob vedenia hodiny? □ □ □ □ 
9) Mal vyučujúci dopredu pripravené pomôcky a did. techniku?  □ □ □ □ 
 
B) Bola hodina dobre vedená? A SA SN N 
10) Boli žiaci oboznámení s cieľom hodiny (vedeli, čo sa od nich očakáva)? □ □ □ □ 
11) Boli pokyny vydané k samostatnej (skupinovej) práci jasne a účelne? □ □ □ □ 
12) Bola "klíma" v triede príjemná? □ □ □ □ 
13) Bol použitý vhodný metodický a didaktický postup? □ □ □ □ 
14) Používal vyučujúci na hodine názornosť, zaradil vhodné pomôcky? □ □ □ □ 
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
15) Dokázal vyučujúci žiakov zaktivizovať (prejavovali žiaci o výučbu záujem)? □ □ □ □ 
16) Využíval vyučujúci hodnotiace „súdy“ žiakov? □ □ □ □ 
17) Viedol vyučujúci žiakov k samostatnému riešeniu problému? □ □ □ □ 
18) Vytváral vyučujúci zámerne situácie podporujúce vzájomnú spoluprácu žiakov? □ □ □ □ 
19) Bola výučba orientovaná na situácie blízke životu a na praktické jednanie? □ □ □ □ 
20) Uplatňoval vyučujúci individuálny prístup k žiakom? □ □ □ □ 
21) Uplatňoval vyučujúci v prevažujúcej miere pozitívnu motiváciu žiakov? □ □ □ □ 
22) Viedol vyučujúci žiakov k udržiavaniu čistoty a poriadku v lavici (učebni)? □ □ □ □ 
23) Boli zápisy a nákresy na tabuli prehľadné a zrozumiteľné? □ □ □ □ 
24) Pri hospitácii boli vybrané zošity od žiakov:  ................................................................................................................................................ 
25) Boli zápisy žiakov v náhodne vybraných zošitoch prehľadné? □ □ □ □ 



Základná škola ........................(celý názov, adresa) 

 

Príloha č. 12 

26) Boli v žiackych zošitoch záznamy učiteľa o ich kontrole? □ □ □ □ 
 

C) Priniesla hodina očakávaný efekt a bola riadne vyhodnotená? A SA SN N 
27) Bol vo VH jasne časovo oddelený záver VH (zhrnutie - návrat k cieľu)? □ □ □ □ 
28) Bol splnený cieľ vyučovacej hodiny? □ □ □ □ 
29) Zhodnotil vyučujúci výkony jednotlivých žiakov (skupín)? □ □ □ □ 
30) Viedol vyučujúci žiakov k sebahodnoteniu (vzájomnému hodnoteniu)? □ □ □ □ 
31) Boli žiakom jasné klady a nedostatky ich výkonu? □ □ □ □ 
32) Vedie si vyučujúci o výkonoch žiakov evidenciu? □ □ □ □ 
33) Dá sa z evidencie odvodiť naplňovanie očakávaných výstupov a kľúčových kompetencií  RVP? □ □ □ □ 
34) Zohľadňuje evidencia pravidlá klasifikácie podľa ŠkVP (školského poriadku)? □ □ □ □ 

 
D) Boli na hodine cielene rozvíjané kľúčové kompetencie? A SA SN N 
35) Rozvíjal vyučujúci plánovanú KK? □ □ □ □ 
36) Ktoré formy a metódy práce využil vyučujúci pre rozvíjanie KK? 
.................................................................................................................................................................................................... 
37) Rozvíjal vyučujúci iné KK? □ □ □ □ 
38) Ktoré? ....................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................... 
39) Ako? ....................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................... 
40) Boli použité výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie KK uvedené v ŠkVP? □ □ □ □ 
41) Ktoré? ....................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................... 
42) Boli použité iné? □ □ □ □ 
43) Aké? ....................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................... 

 

Pripomienky  HOSPITUJÚCEHO:  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
 

Pripomienky  HOSPITOVANÉHO : 
Bol dosiahnutý cieľ hodiny? ……………………………………………………………………………  
Vyučujúci hodnotí hodinu ako:  mimor. úspešnú, veľmi úspešnú., úspešnú, priemernú, slabú, veľmi slabú   
Za  NAJSILNEJŠIE  miesto hodiny považuje: …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Za  NAJSLABŠIE  miesto hodiny považuje: …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Okolnosti, ktoré POZITIVNE  ovplyvnili priebeh hodiny: ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Okolnosti, ktoré NEGATIVNE  ovplyvnili priebeh hodiny: ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ďalšie pripomienky vyučujúceho k hodine a k hodnoteniu: ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(možno pokračovať na priloženom liste) 

 
Dátum pohospitačného pohovoru:    ……………………   
 
Podpis vyučujúceho:      Podpis hospitujúceho: 
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ZÁZNAM  Z HOSPITÁCIE     Trieda:  ……….. 
č:         Dátum:  ……….. 
VYUČUJÚCEHO: ………………………………….  Predmet: ……….. 
HOSPITUJÚCI: ………………………………….   
 
CIEĽ  HOSPITÁCIE: 
 

 
 
ZÁPIS  (ZISTENÍ, DOPORUČENÍ, PODPIS HOSPITUJÚCEHO): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Dňa   ……   som bol oboznámený s týmto záznamom z hospitácie. So znením zápisu: 

A) súhlasím, nemám pripomienky 
B) súhlasím s pripomienkami (viď druhá strana) 
C) nesúhlasím (zdôvodnenie, pripomienky viď druhá strana) 

 
         Dátum a podpis vyučujúceho:                   …………………………………………….. 
 
 
 
Legenda: 
A    - áno  
SA  - skôr áno  
SN  - skôr nie  
N    - nie 
 
(materiál je prekladom českej verzie Záznamu z hospitace) 
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Hospitačný záznam (vzor2) 

 
Školský rok ........../.......... 

 
 

Meno vyučujúceho:            
 
Predmet:                            
 
Trieda:                               
 
Téma vyučovacej hodiny:  
 
Dátum:      
 
Meno hospitujúceho:                          

 

K R I T É R I A    H O D N O T E N I A BODY SPOLU 

 1. Ciele  max. 15 b     

a/ Formuloval učiteľ konkrétne ciele vyučovacej hodiny? 0 - 7   

b/ Viedol učiteľ žiakov systematicky k dosahovaniu cieľov v učení? 0 - 8   

 2. Učivo max. 15 b     

a/ Vychádzal učiteľ z cieľov učiva tematického plánu? 0 - 7   

b/ Bolo učivo primerané možnostiam žiakov a podmienkam prostredia? 0 - 8   

 3. Metódy, formy a organizácia výučby  max. 40 b     

a/ Zodpovedala štruktúra vyučovacej hodiny cieľom, preberanému učivu,      

    učebným dispozíciám žiakov a podmienkam prostredia? 0 - 5   

b/ Vytvoril učiteľ na vyučovacej hodine podmienky na aktívnu a samostatnú      

    prácu žiakov účelnou vnútornou diferenciáciou učiva a žiakov? 0 - 5   

c/ Vytvoril učiteľ na vyučovacej hodine podmienky na aktívnu a samostatnú prácu     

    žiakov účelným striedaním hromadnej, skupinovej a individuálnej formy práce? 0 - 5   

d/ Vytvoril učiteľ na vyučovacej hodine podmienky na aktívnu a samostatnú prácu      

    žiakov kladením otázok a úloh rôzneho typu? 0 - 5   

e/ Bol efektívne využitý čas na upevnenie a precvičovanie učiva? 0 - 5   

f/ Viedol učiteľ žiakov k sebakontrole a sebahodnoteniu pri osvojovaní učiva? 0 - 5   

g/ Vytvoril učiteľ na vyučovacej hodine pozitívnu pracovnú klímu? 0 - 5   

h/ Vykonal učiteľ priebežnú kontrolu a hodnotenie výsledkov práce žiakov? 0 - 5   

 4. Výsledky max. 25 b     

a/ Dosiahol učiteľ na hodine predpokladané ciele vo:     

    Vedomostiach, 0 - 5   

    zručnostiach a návykoch, 0 - 5   

    postojoch a názoroch. 0 - 5   

b/ Využil učiteľ na dosiahnutie cieľov vyučovacej hodiny vhodné učebné pomôcky,     
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    didaktickú techniku? 0 - 5   

c/ Prejavili sa vo výsledkoch práce žiakov prvky tvorivosti? 0 - 5   

 5. Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu max. 5 b     

a/ Bol učiteľ na vyučovaciu hodinu dobre pripravený? 0 - 5   

 
 

Maximálny počet bodov v kritériu Celkové hodnotenie     max. 100 

 výborná 5 b 7 b 8 b  výborná                          100 - 81 

 veľmi dobrá 4 b 6 - 5 b 7 - 6 b  veľmi dobrá                      80 - 71 

 dobrá 3 b 4 - 3 b 5 - 4 b  dobrá                                70 - 61 

 slabá 2 b 2 - 1 b 3 - 2 b  slabá                                 60 - 51 

 nedostačujúca 1 b 0 b 1 b  nedostatočná                    50 a menej 

 činnosť sa neprejavila 0 b 0 b 0 b   
 

 
Celkové hodnotenie:         ....................................... 
 
Vyjadrenie vyučujúceho: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 
 .................................................              ................................................. 
    podpis vyučujúceho                                          podpis hospitujúceho 
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Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania 

číslo: 

 
............................................................ 

kategória a podkategória pedagogického zamestnanca 
 
 

Meno a priezvisko uvádzajúceho pedagogického zamestnanca: 
Aprobácia/odborné zameranie:  
 
 
Meno a priezvisko začínajúceho pedagogického zamestnanca: 
Dátum a miesto narodenia:  
Vzdelanie (názov školy a rok ukončenia):  
Aprobácia/odborné zameranie:  
 
 
Zloženie trojčlennej skúšobnej komisie: 
 
Predseda:............................................kategória/kariérová pozícia.............................................. 

Člen:...................................................kategória/kariérová pozícia............................................. 

Člen:...................................................kategória/kariérová pozícia............................................. 

 

Adaptačné vzdelávanie bolo ukončené dňa: 
 
Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu: 
 
Téma záverečného pohovoru: 
 

 
Ukončenie adaptačného vzdelávania bolo              úspešné  /   neúspešné * 

               *nehodiace sa preškrtnite 

 

 
 
Členovia komisie:        podpis  
Predseda:   .......................................................  ............................................................. 
Člen:        .......................................................  ............................................................. 
Člen:        .......................................................  ............................................................. 

 
 

Pečiatka 

 
 
Protokol prevzal:  
Dňa:  
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Číslo rozhodnutia:   

Rozhodnutie 
 
 
Riaditeľ Základnej školy ______________________, ako príslušný orgán podľa § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a  podľa § 36 
ods. 6 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení Zákona č. 390/2011 Z. z.  
 

úspešne - neúspešne* ukončuje adaptačné vzdelávanie 
*nehodiace sa preškrtnite 

 
 
Titul, meno a priezvisko:__________________________________________________________ 

Dátum a miesto narodenia:________________________________________________________ 

Trvalé bydlisko:_________________________________________________________________ 

 

dňa ................................  
 
 

Odôvodnenie 
 

Podľa  § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov sa od odôvodnenia tohto rozhodnutia upúšťa vzhľadom na to, že 
v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo.  
 

Poučenie 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Základnú školu________________ 
v lehote do 15 dní od jeho oznámenia. Odvolanie voči tomuto rozhodnutiu má odkladný účinok. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
V....................... dňa....................      ........................................................... 
                 Riaditeľ školy (titul, meno, priezvisko) 
                                               podpis, pečiatka   
 
 
Rozhodnutie dostanú: 
� 1 x zamestnanec  
� 1 x zamestnávateľ (do spisu)  
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OSVEDČENIE 
 

o absolvovaní adaptačného vzdelávania 
začínajúceho pedagogického zamestnanca 

 
 
 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum a miesto narodenia: 
 
Pedagogický zamestnanec: 
  
 
 
 
úspešne absolvoval adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca v školskom roku 
.........../............ na Základnej škole _____________________________________________ . 
 
 
 
V....................... dňa   ....................       
 
 
 
...........................................................  .............................................................. 
     Riaditeľ školy     Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 
         (titul, meno, priezvisko)     (titul, meno, priezvisko) 
          podpis                         podpis 
 
 

Pečiatka školy 

 
 
          
                          
           
 
 
 
  
 
 

 


