Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné

Vnútorná smernica zamestnávateľa
upravujúca priznávanie kreditov zamestnancom

Účel predpisu: Táto smernica stanovuje priznávanie kreditov zamestnancom, podmienky

priznávania kreditových príplatkov k platu, resp. nepriznávanie kreditových
príplatkov k platu zamestnancom Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31,
066 24 Humenné.

Oblasť platnosti: Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa ZŠ Jána Švermu,

Štefánikova 31, 066 24 Humenné.

Riaditeľ Základnej školy, ako štatutárny orgán zamestnávateľa sa zaväzuje, že priznávanie
kreditov zamestnancov bude dôsledne realizovať podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a
atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej
vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, nariadenie vlády
SR č.423/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách
a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

VYDÁVA

Vnútornú smernicu
upravujúcu priznávanie kreditov zamestnancom Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31,
Humenné

Článok I.
Kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
1. Podľa § 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Pedagogickí zamestnanci: a) učiteľ,
b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) pedagogický asistent,
e) zahraničný lektor,
f) tréner športovej školy a tréner športovej triedy,
g) korepetítor.
2. Podľa § 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborní zamestnanci:

a) psychológ, školský psychológ,
b) školský logopéd,
c) špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,
d) liečebný pedagóg,
e) sociálny pedagóg.

Článok II.
Profesijný rozvoj a kariérové stupne
1. 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 a na výkon odbornej činnosti.
2. Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom:
a) kontinuálneho vzdelávania,
b) tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných
činností,
c) sebavzdelávania.
3. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa
požadovaného vzdelania, ak zákon neustanovuje inak, sa zaradí do týchto kariérových
stupňov:
a) začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b) samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec
s prvou atestáciou,
d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec
s druhou atestáciou.

Článok III.
Kontinuálne vzdelávanie
1. Za kontinuálne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ školy, školského zariadenia. Koordinuje ho
podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a
vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy
alebo školského zariadenia.
2. Ročný plán kontinuálneho
vzdelávania vydá riaditeľ po vyjadrení zriaďovateľa.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ŠKD a zamestnancov ŠJ bude do ročného plánu
kontinuálneho vzdelávania zahrnuté po schválení zriaďovateľom.
3. Na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až e) § 35 zákona 317/2009 Z.z. možno
prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich
mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
4. Druhy kontinuálneho vzdelávania sú:
a) adaptačné vzdelávanie,
b) aktualizačné vzdelávanie,
c) inovačné vzdelávanie,
d) špecializačné vzdelávanie,
e) funkčné vzdelávanie,

Článok IV.
Kreditový systém
Získavanie kreditov a pravidlá priznávania a uznávania kreditov
1. Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov.
2. Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam
podľa § 47 ods. 2. zákona č. 317/2009 Z. z.
3. Počet priznaných kreditov zohľadňuje:
a) rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
b) 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.
4. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového
príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov ustanovený osobitným predpisom
(§ 14 zákona č. 553/2003 Z. z.).
5. Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov
6. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za:
a) absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4
písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu,
b) profesijné kompetencie, ktoré boli overené podľa § 35 ods. 6 pre druhy kontinuálneho
vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d),
c) vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka
a pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a,
d) absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo
s výkonom odbornej činnosti,
e) tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti,
ktorými sú:
1) autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných
pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických
materiálov, pracovných zošitov (§ 13 zákona c. 245/2008 Z. z. v znení zákona c. 37/2009 Z. z.) a odbornopreventívne programy,
2) odborné články publikované v odbornej literatúre, patenty a vynálezy.
7. Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu
odbornej činnosti
a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných
činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby
v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,
b) z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
8. Kredity nie je možné získať za vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b), za kontinuálne
vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa
§ 33 ods. 2 písm. a) a d) a ods. 10 písm. a), za funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné
vzdelávanie.
9. Kredity za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 47 ods. 1
písm. a) a b) priznáva poskytovateľ, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému
zamestnancovi osvedčenie podľa § 35 ods. 8 o počte získaných kreditov.

10. Kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti
alebo s výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. d) priznáva akreditačná rada, ktorá
vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte
získaných kreditov. Akreditačná rada prizná kredity a vydá osvedčenie o počte získaných kreditov do 90 dní od podania žiadosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa vráti žiadateľovi na doplnenie. Ak sa žiadosť
vráti žiadateľovi na doplnenie, lehota 90 dní neplynie.
11. Kredity za objektívne merateľné a preukázateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom
pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e) priznáva
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi
alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov a to:
a) za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok,
vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov
a pracovných zošitov prizná riaditeľ školy pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi 40 kreditov za rukopis obsahujúci 20 normalizovaných strán s 30 riadkami po 60
úderov na strane (autorský hárok)
b) za odborné články publikované v odbornej literatúre prizná riaditeľ školy alebo riaditeľ
školského zariadenia pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi jeden kredit za
jednu normalizovanú stranu s 30 riadkami po 60 úderov alebo 5 kreditov za jednu normalizovanú stranu s 30 riadkami po 60 úderov uverejnenú v karentovanom časopise.
Karentovaný časopis je vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current
Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré
sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.
12. Kredity za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ
školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou
pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov.
13. Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho
jazyka priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému
zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s
najmenej trojročnou odbornou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva
osobitne pre každý druh vykonanej skúšky.
14. Riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia priznáva kredity podľa odsekov 11 až
13 zriaďovateľ.
15. Riaditeľ školy priznáva kredity pedagogickému a odbornému zamestnancovi a zriaďovateľ
školy riaditeľovi školy na základe žiadosti, ktorej súčasťou musí byť:
a) overená kópia dokladu o absolvovaní rozširujúceho štúdia alebo rigoróznej skúšky, ak sa
jedná o kredity podľa odsekov 12 a 13
b) ak sa jedná o kredity podľa odseku 11 žiadateľ doloží:
- potvrdenie vydavateľa o autorstve, spoluautorstve, rozsahu (normalizované strany prípadne
autorské hárky – pri spoluautorstve uviesť presný podiel každého z autorov), číslo schvaľovacej alebo odporúčacej doložky
- fotokópiu titulnej stránky učebnice alebo tiráže učebných textov, metodických materiálov
a pracovných zošitov ak bola k nim vydaná schvaľovacia alebo odporúčacia doložka MŠVVaŠ
- jeden celý exemplár učebných textov, metodických materiálov alebo pracovných zošitov, čestné prehlásenie o autorstve alebo spoluautorstve (uviesť presný podiel každého z autorov), dátum schválenia učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov v MZ alebo
PK ak tvorba učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov bola realizovaná
pre potreby školy alebo školského zariadenia.

16. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží osvedčenie podľa odsekov 9 až 10
riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia; riaditeľ školy alebo riaditeľ školského
zariadenia predloží osvedčenie zriaďovateľovi.
17. Akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi osvedčenie o priznaní kreditov podľa
odseku 10 až 13, ktoré obsahuje najmä
a) určenie aktivity, za ktorú sa kredity priznávajú,
b) počet priznaných kreditov,
c) dátum priznania kreditov.
17. Ak akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neprizná
kredity podľa odsekov 10 až 13 a nevydá osvedčenie podľa odseku 17, vystaví o tom písomné
vyjadrenie s odôvodnením.
18. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre
príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, 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; (§ 14 zákona c. 553/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov); 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.
(§ 14 zákona c. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

19. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi z priznaných kreditov podľa odseku 10 a 11 uzná riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najviac 30 kreditov na účely
vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu; (§ 14 zákona c. 553/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov), riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.
20. Ak riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neuzná kredity, vystaví o tom
písomné vyjadrenie s odôvodnením.
21. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia neuzná pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi kredity získané za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo za rozširujúce štúdium, ktoré nie sú v súlade s potrebami a zameraním školy alebo
školského zariadenia a nie sú v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu; (§ 14 zákona c. 553/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov);

22. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zverejní na verejne prístupnom mieste v
škole alebo školskom zariadení informáciu o uznaných kreditoch. Táto informácia obsahuje:
a) meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b) určenie aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania, za ktoré sa kredity
uznávajú,
c) počet uznaných kreditov.
23. Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeľom školy alebo riaditeľom
školského zariadenia podľa § 47a môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov alebo o
neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je príslušný orgán miestnej štátnej správy v
školstve, (§ 10 zákona c. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), pre školy alebo školské zariadenia,
ktoré sa nachádzajú v jeho územnej pôsobnosti, okrem škôl podľa písmena a) a b).

24. Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov zriaďovateľom podľa § 47a môže riaditeľ
školy alebo riaditeľ školského zariadenia podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného
vyjadrenia o nepriznaní kreditov alebo neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je
príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, § 10 zákona c. 596/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov; pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ktoré sa nachádzajú v jeho
územnej pôsobnosti, okrem riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení podľa písmena a)
až c).
25. Na preskúmanie sťažností proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom alebo akreditačnou radou
je príslušné ministerstvo. Sťažnosť možno podať do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia
o nepriznaní kreditov.

Článok V.
Atestácia
1. Atestácia je overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre
príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu
odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním
a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.
2. Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú
pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej
dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva
alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva a z iného
dôvodu po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, môže vykonať prvú atestáciu a
druhú atestáciu.
3. Druhú atestáciu môže vykonať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal
najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo odborný zamestnanec s
prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
4. Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň a
odbor vzdelania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu
vykonal.
5. O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a
zamestnanec podľa § 46 ods. 5, 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( § 7 zákona c. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).
6. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá žiadosť o vykonanie atestácie,
ktorá obsahuje:
a) titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresu trvalého pobytu,
d) zaradenie do kategórie alebo podkategórie,
e) stupeň dosiahnutého vzdelania,
f) získaný počet kreditov podľa odseku 1,
g) názov atestačnej práce,
h) dve vyhotovenia atestačnej práce,

i) formu vykonania atestačnej skúšky,
j) úradne overený doklad o vykonaní prvej atestácie, ak sa uchádza o vykonanie druhej
atestácie,
k) dátum, miesto a podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
l) odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov
v žiadosti; ak žiadosť predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa.

Článok VI.
Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
1. V súlade s § 54 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogickému zamestnancovi a
odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa tohto
zákona,
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
2. Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania,
vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a).
3. Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za
podmienok určených riaditeľom. Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ spravidla na
dobu, keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia.

Článok VII.
Prechodné ustanovenie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
1. Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I.
kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra
2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.
2. Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej desať rokov pedagogickej praxe a vykonal I.
kvalifikačnú skúšku a II. kvalifikačnú skúšku alebo získal ich náhradu podľa doterajších
predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s druhou
atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.
3. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na
výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti najneskôr 30. júna 2009, okrem
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa odsekov 7 a 8, sa od 1.
novembra 2009 zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo
samostatný odborný zamestnanec.
4. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na
výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti po 30. júni 2009 a má menej ako jeden
rok pedagogickej praxe alebo odbornej praxe, sa od 1. novembra 2009 zaradí do kariérového
stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec.

5. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov
uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky a ktoré sa ukončí
po 1.novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
6. Požiadavka vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o
vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, u ktorého sa
podľa doterajších predpisov neuplatňovala požiadavka vykonania I. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady.
7. Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov schválené podľa doterajších
predpisov strácajú platnosť 31. augusta 2010.
8. Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
ktoré sa začali po 1. septembri 2008 a skončia sa po 1. novembri 2009, sa považujú za
programy kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona, ak budú akreditované podľa tohto
zákona do 28. februára 2010, najneskôr však pred ukončením projektu.

Článok VIII
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
1. Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného
zamestnanca môže vykonávať aj samostatný pedagogický zamestnanec, ktorý má
minimálne päť rokov pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii
pedagogického zamestnanca alebo samostatný odborný zamestnanec, ktorý má minimálne
päť rokov odbornej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca.
2. Odborný zamestnanec, ktorý ku dňu 31. októbra 2009 získal minimálne päť rokov odbornej
praxe a vykonal rigoróznu skúšku vo svojom alebo príbuznom odbore, sa od 1. januára 2012
považuje za odborného zamestnanca s prvou atestáciou.
3. Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej
praxe a vykonal rigoróznu skúšku môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do
31. decembra 2012.
4. Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov
pedagogickej činnosti a vykonal rigoróznu skúšku, môže požiadať o vykonanie prvej
atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
5. Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov
pedagogickej činnosti a absolvoval rozširujúce štúdium podľa predpisov platných do 31.
októbra 2009, môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
6. Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej
praxe a vykonal štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka, môže požiadať o vykonanie prvej
atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
7. Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov
pedagogickej činnosti a vykonal štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka, môže požiadať o
vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.

8. Programy kontinuálneho vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov, ktorými sú
programy na doplnenie si pedagogickej spôsobilosti, na doplnenie si špeciálno-pedagogickej
spôsobilosti a programy na doplnenie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného
predmetu akreditované pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a vykonávané
organizáciami zriadenými ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti
kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov s úplným stredným vzdelaním
alebo vyšším odborným vzdelaním, sa uskutočňujú a ukončujú až do doby ukončenia
platnosti rozhodnutia o akreditácii, najdlhšie však do 31. decembra 2016, podľa doterajších
predpisov.
9. Špecializačné inovačné vzdelávanie podľa doterajších predpisov na obnovovanie
a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností sa
uskutočňuje a ukončuje až do doby ukončenia platnosti rozhodnutia o akreditácii, najdlhšie
však do 31. decembra 2016, podľa doterajších predpisov.
10. Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie
rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho
jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej
činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60
kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31.
decembra 2011 prvá atestácia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Táto smernica upravuje priznávanie kreditov zamestnancom ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31,
Humenné a nadobúda platnosť od 01.09.2016.

...............................................
predseda ZO OZPŠ a V

.......................................
riaditeľ školy

Prílohy:
Príloha č. 1. Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov – pr.tr. 1 od 01.09. 2016
Príloha č. 2 Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov - pr. tr. 2 od 01.09. 2016
Príloha č. 3 Stupnica platových taríf odborných zamestnancov od 01.09.2016
Príloha č. 4 Vzory osvedčení o priznaní kreditov
Príloha č. 5. Najdôležitejšie zmeny v zákone č. 317/2009 Z.z. (priebežne aktualizované)
Príloha č. 6. Stupnica platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 01.09.2017

Príloha č. 5
Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 Z. z.
 Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2018). Ak absolvujete 1. alebo 2.
atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii
zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
 Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú
skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu
požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však
je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
 Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5
rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
 Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch
rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1.
atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
 Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov.
Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní
kreditov vydáva riaditeľ školy.
 Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná
rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
 Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé
aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať
maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
 Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé
aktivity priznáva zriaďovateľ.
 Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1.
atestácie.
 Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
 Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
 Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na
rozhodnutí riaditeľa školy.
 Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne
3 roky praxe.
 Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný
zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a
typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne
riaditeľ školy".
 Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania
z najbližšieho MPC.
 Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať
minimálne 5 rokov praxe.
 Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
 Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
 Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
 Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na
príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
 Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia
odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
 Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
 Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho
rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
 Uľahčuje sa možnosť odobratia akred. progr. kont.vzdel., ktoré porušujú dohodnuté podmienky.

predseda ZO OZPŠ a V

riaditeľ školy

Príloha č. 4

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

________________________________________________________

Škola/školské zariadenie
Evidenčné číslo osvedčenia:
Počet priznaných kreditov): 60
Kredity platia*) do:

OSVEDČENIE
o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 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.

Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:

Za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a 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.
názov:
škola:
číslo dokladu:
absolvované dňa:
odtlačok pečiatky

_______________________

__________________________

Dátum vydania osvedčenia

Podpis riaditeľa školy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

_____________________________________________________
Škola/školské zariadenie


) Kredity sa priznajú za absolvované štúdium pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou
praxou.
*
) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 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.

Evidenčné číslo osvedčenia:
Počet priznaných kreditov): 60
Kredity platia*) do:

OSVEDČENIE
o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a ods. 5 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.

Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov
v študijnom odbore:
škola:
číslo dokladu:
vykonaná dňa:
odtlačok pečiatky

__________________________

_____________________________

Dátum vydania osvedčenia

Podpis riaditeľa školy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

_____________________________________________________ _______
Škola/školské zariadenie



) Kredity sa priznajú za absolvovanú rigoróznu skúšku pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou
pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou.
*
) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 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.

Evidenčné číslo osvedčenia:
Počet priznaných kreditov):
Kredity platia*) do:

OSVEDČENIE
o priznaní kreditov za tvorivé aktivity podľa § 47a ods. 3 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.
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:

Za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e) 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.
tvorivá aktivita:

odtlačok pečiatky

______________________

___________________________

Dátum vydania osvedčenia

Podpis riaditeľa školy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
_______________________________________________________________________________



) Kredity sa priznajú za objektívne merateľné tvorivé aktivity pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi.
*
) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 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.

Škola/školské zariadenie
Evidenčné číslo osvedčenia:
Počet priznaných kreditov): 60
Kredity platia*) do:

OSVEDČENIE
o priznaní kreditov za vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 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.

Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole zaradenej v sieti škôl
a školských zariadení SR

cudzí jazyk:
škola:
číslo dokladu:
vykonané dňa:

odtlačok pečiatky
_______________________
Dátum vydania osvedčenia



_________________________
Podpis riaditeľa školy

) Kredity sa priznajú za absolvovanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka pedagogickému zamestnancovi
s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou.
Ide o jazykovú školu zaradenú v sieti škôl a školských zariadení SR podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
*
) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 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.

