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Metodický pokyn k adaptačnému vzdelávaniu pedagogických/odborných zamestnancov 

 Adaptačné vzdelávanie sa realizuje podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len zákon č. 317/2009), podľa vyhlášky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch 
a atestáciách pedagogických zamestnancov (ďalej len vyhláška č. 445/2009) a odborných 
zamestnancov a podľa smernice č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový 
program adaptačného vzdelávania (ďalej len smernica č. 19/2009-R). 

1. Adaptačné vzdelávanie podľa § 36 ods. 1 zákona č. 317/2009 je určené pre 
začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia z dôvodu získania profesijných kompetencií potrebných na výkon 
samostatného pedagogického/odborného zamestnanca. Uskutočňuje sa podľa  
Rámcového programu adaptačného vzdelávania (smernica č. 19/2009-R) 
vypracovaného zamestnávateľom 
 
a) Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 317/2009 začínajúci pedagogický/odborný 

zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť 
najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva 
pedagogickú/odbornú činnosť. V praxi môžu nastať určité dôvody (napr. materská 
dovolenka, choroba  trvajúca dlhšie ako 90 kalendárnych dní a pod.), pre ktoré 
môže riaditeľ individuálne toto adaptačné obdobie predĺžiť. Adaptačné 
vzdelávanie sa poskytuje bezplatne (podľa § 36 ods. 9 zákona č. 317/2009). 

b) V zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 445/2009 adaptačné vzdelávanie trvá spravidla 
jeden rok. Ak ide o asistenta, trénera športovej školy alebo triedy a zahraničného 
lektora, trvá najmenej tri mesiace. Začiatok a koniec adaptačného vzdelávania určí 
zamestnávateľ. 
 

2. Podľa § 33 ods. 7 zákona č. 317/2009 adaptačné vzdelávanie sa koná pod dohľadom 
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý koordinuje a zodpovedá za priebeh 
adaptačného vzdelávania, hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií 
samostatného pedagogického zamestnanca. 
 
a) Uvádzajúcim pedagogickým/odborným zamestnancom môže byť zamestnanec, 

ktorý spĺňa podmienku získania najmenej I. atestácie, ak sa nepostupuje podľa ods. 
2 čl. 4 Smernice č. 19/2009-R, ktorá určuje, že v materských školách, základných 
umeleckých školách a v poradenských zariadeniach môže do 31. decembra 2016 
funkciu uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca vykonávať aj tento 
vedúci pedagogický/odborný zamestnanec, ktorý nemá I. atestáciu. 



b) Ďalšou podmienkou uvádzajúceho učiteľa je, že musí byť 
pedagogickým/odborným zamestnancom školy, v ktorej uvádzanie vykonáva 
alebo v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 zákona č. 317/2009 zamestnancom školy, 
s ktorou uzavrela škola, ktorá zamestnáva začínajúceho učiteľa dohodu 
o zabezpečení adaptačného vzdelávania.   

c) V zmysle § 13 b ods. 2 zákona č. 317/2009 pedagogickému zamestnancovi, ktorý 
vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca patrí 
príplatok za výkon špecializovanej činnosti. 
 

3. Podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 445/2009 zamestnávateľ písomne pozve začínajúceho 
pedagogického/odborného zamestnanca na vykonanie záverečného pohovoru 
a otvorenej hodiny pred skúšobnou komisiou najneskôr desať dní pred jeho 
uskutočnením. V tomto termíne taktiež zamestnávateľ oboznámi členov komisie so 
záverečnou správou uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca, ktorá 
obsahuje mieru osvojenia si profesijných kompetencií začínajúceho 
pedagogického/odborného zamestnanca a odporúčanie uvádzajúceho 
pedagogického/odborného zamestnanca. 
 
a) V zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 317/2009 adaptačné vzdelávanie sa ukončuje 

záverečným pohovorom a otvorenou hodinou, ktorú predvedie pedagogický 
alebo odborným výkonom, ktorý predvedie odborný zamestnanec. Adaptačné 
vzdelávanie sa ukončuje pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom 
skúšobnej komisie je riaditeľ, ktorý vymenúva ostatných členov skúšobnej 
komisie. 

b) Spôsob úspešného alebo neúspešného ukončenia adaptačného vzdelávania je 
vysvetlený v § 36 ods. 5 až 9 zákona č. 317/2009. 

c) Rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania musí zamestnávateľ uskutočniť 
v rámci správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. a to bez rozdielu, či ide 
o štátnu, cirkevnú alebo súkromnú školu. Odvolacím orgánom je pre všetkých 
zamestnancov orgán miestnej štátnej správy  v školstve t. j. Obvodný úrad Košice 
– odbor školstva. 
 

4. O adaptačnom vzdelávaní pedagogického/odborného zamestnanca sa vyhotovuje 
záznam.   
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