ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

Legislatívne zmeny v zákone o
pedagogických zamestnancoch v
kontexte OVP
S účinnosťou od 1.1.2022 sa mení a dopĺňa aj zákon č. 138/2019 o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení
neskorších predpisov. Ponúkame Vám prehľad relevantných zmien z
pohľadu OVP.
DOPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ÚVÄZKU PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA (§ 8 ODS.
1)
Doposiaľ si mohol pedagogický zamestnanec dopĺňať týždenný úväzok vyučovacích hodín len o 7 hodín
vyučovaním v rámci iného pracovného zaradenia.
Po novom sa táto možnosť zvyšuje na 10 hodín, za predpokladu, že ide o SOŠ, ktorá poskytuje
PV v SDV.
Napr. majster odbornej výchovy si môže doplniť svoj úväzok maximálne o 10 hodín týždenne
vyučovaním odborných predmetov na teoretickom vyučovaní, to platí aj opačne.

ZAPOJENIE ODBORNÍKOV Z PRAXE BEZ SPLNENIA KVALIFIKAČNÝCH
PREDPOKLADOV DO PROCESU VZDELÁVANIA ŽIAKOV (§ 13 ODS. 2, § 2 ODS. 5)
Po novom bude môcť odborník z praxe vyučovať odborné predmety v triede so žiakmi, ktorí sa
pripravujú v SDV v rozsahu 6 mesiacov počas školského roka. Doposiaľ mohol odborník z praxe
vyučovať iba 90 dní.
Po novom bude môcť odborník z praxe pôsobiť na škole ako učiteľ odborných predmetov na základe
dohody o vykonaní práce (v rozsahu max 350 hodín/ ročne) alebo dohody o pracovnej činnosti (v
rozsahu maximálne 10 hodín/týždenne).

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE (§ 55)
Poskytovateľom inovačného vzdelávanie bude môcť byť aj zamestnávateľ, ktorému bolo
vydané osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
Zamestnávateľ tak bude môcť poskytovať inovačné vzdelávanie pre učiteľov a majstrov odbornej
výchovy. Uskutočňovať sa bude vo forme vzdelávacieho kurzu alebo odbornej stáže u
zamestnávateľa v rozsahu najmenej 50 hodín.
Inovačné vzdelávanie bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva
ministerstvo školstva.
Ministerstvo školstva môže poskytnúť zamestnávateľovi po splnení podmienok dotáciu zameranú na
podporu inovačného vzdelávania u zamestnávateľa podľa oznámenia k poskytovaniu dotácii na
svojom webovom sídle.
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