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Úvod 

Študenti bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky v kombinácii na 
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave majú v študijnom programe zaradené dve pedagogické praxe. Ide 
o hospitačné pedagogické praxe, zamerané na pozorovanie vybraných prvkov z teórie výchovy 
(Pedagogická prax 1A) a z didaktiky (Pedagogická prax 1B) priamo vo výučbe. 

Učitelia v praxi však okrem výučby vykonávajú aj množstvo mimovyučovacích činností, medzi 
ktoré patria napr. administratívne činnosti, tvorba kurikula a kurikulárnych dokumentov školy, tvorba 
učebných pomôcok, vykonávanie pedagogického dozoru, organizovanie záujmovej činnosti žiakov 
v škole, triednictvo, spolupráca s rodičmi, spolupráca s inými pedagogickými a odbornými 
zamestnancami školy, práca v školských a samosprávnych orgánoch, autodiagnostika s sebareflexia 
vlastnej pedagogickej činnosti a zabezpečenie vlastného profesijného rastu. 

Hlavným zámerom stáže A je umožniť študentom oboznámiť sa s cieľmi, princípmi, používanými 
prostriedkami a spôsobmi vykonávania vybraných mimovyučovacích činností učiteľa priamo v praxi. 

Tento metodický materiál je určený najmä študentom, ktorí sa stáž rozhodli absolvovať a cvičným 
učiteľom, u ktorých budú študenti stáž realizovať. 
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1  Charakteristika a organizácia stáže A 

Stáž A je výberový predmet, určený pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného 
programu učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, prípadne aj iných študijných programov učiteľstva 
v kombinácii. 

Predmet sa realizuje v čase priebežnej výučby a jeho úspešným absolvovaním študent/študentka 
získa 2 kredity. 

Na úspešné absolvovanie predmetu musí študent/študentka: 

- absolvovať úvodné informačné stretnutie s metodikom stáže (realizuje sa v prvých dvoch 
týždňoch priebežnej výučby a jeho termín určí metodik stáže), 

- absolvovať stáž u cvičného učiteľa v cvičnej škole v rozsahu 10 hodín (termíny stáže 
dohodne metodik stáže s cvičným učiteľom), 

- vypracovať a metodikovi stáže odovzdať denník stáže A (termín určí metodik stáže), 
- absolvovať záverečné (hodnotiace) stretnutie s metodikom stáže (realizuje sa v týždni 

určenom pre blokovú výučbu a jeho termín určí metodik stáže). 

Denník stáže A (viď príloha 2) musí obsahovať: 

- požadované identifikačné údaje, 
- protokol o vykonaní stáže a hodnotenie práce študenta/študentky počas práce cvičným 

učiteľom, 
- vypracované úlohy stáže, 
- reflexiu stáže. 

Celkové hodnotenie predmetu realizuje metodik stáže a udeľuje ho na stupnici, uvedenej 
v informačnom liste predmetu (viď príloha 1). 

Študenti budú zaradení na stáž do vybraných cvičných škôl, ktorých výber bude vychádzať z 
doterajších skúseností zo spolupráce s danou cvičnou školou a jej dostupnosti pre študentov. Od 
cvičných učiteľov stáže sa vyžaduje ich najmenej 5 ročná pedagogická prax. 

Úlohou cvičného učiteľa je v dohodnutom čase stáže (10 hodín) poskytnúť dvojici študentov 
možnosť splniť požadované úlohy v 7 tematických oblastiach stáže (viď kapitola 2), vypracovať protokol 
o vykonaní stáže a hodnotenie práce študenta/študentky počas stáže. 

Metodik stáže poskytne cvičnému učiteľovi pred realizáciou stáže podporný vzdelávací materiál 
pre pedagogických a odborných zamestnancov cvičnej školy na realizáciu stáže A, ktorý pre tento účel 
vytvorili zamestnanci Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky. 
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2  Vybrané mimovyučovacie činnosti učiteľa v škole 
a úlohy pre študentov 

2.1 Administratívne činnosti učiteľa 

Podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec povinný 
podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie. 

Pedagogickú dokumentáciu základnej školy tvoria, podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, učebné plány, 
výchovné plány, učebné osnovy, výchovné osnovy, vzdelávacie štandardy, výchovné štandardy, triedna 
kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, protokol o komisionálnych skúškach, rozvrh hodín, školský 
poriadok a plán výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Ďalšiu dokumentáciu základnej školy tvoria najmä zápisnice z rokovania pedagogickej rady, 
predmetovej komisie a metodického združenia, návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami do základnej školy, správa zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického 
vyšetrenia, písomné vyjadrenie k školskému začleneniu, individuálny výchovno-vzdelávací program 
individuálne začleneného žiaka, štatút školského zariadenia, organizačný poriadok, dokumentácia o 
záujmovej činnosti školy, dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, plaveckých 
výcvikov, lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít, zápisnice o inšpekciách a iných 
kontrolách, evidencia pracovného času zamestnancov školy, pracovný poriadok, evidencia školských 
úrazov žiakov a pod. 

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a tlačív dokladov o získanom 
vzdelaní sú zverejnené a dostupné v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov na: 
http://formulare.iedu.sk/. 

Administratívne činnosti si dokážu učitelia zjednodušiť používaním informačno-komunikačných 
technológií. Výhodou ich požívania je ich  možnosť opakovaného použitia administratívnych 
dokumentov, ich jednoduchá úprava, distribúcia a archivácia. Učitelia na mnohých školách na 
Slovensku používajú elektronické žiacke knižky a triedne knihy. 

Väčšia administratívna záťaž učiteľa je spojená s vykonávaním funkcie triedneho učiteľa. Podľa 
Dutkovej a Medlenovej (2007) ide najmä o jeho starostlivosť o triednu knihu, triedny výkaz, katalógové 
listy a vysvedčenia. Práca triedneho učiteľa s týmito dokumentmi vyžaduje od triedneho učiteľa aj 
kontrolu úplnosti zápisov ostatných učiteľov v triednej knihe, ospravedlňovanie absencie žiakov, 
prípravu podkladov a správ na zasadanie pedagogickej rady, rodičovské združenia a pod. Okrem 
spracovania už uvedenej pedagogickej dokumentácie vykonáva triedny učiteľ aj iné administratívne 
práce spojené s tvorbou individuálnych plánov vzdelávania, s distribúciou a evidenciou učebníc, 
organizáciou schôdzok rodičovského združenia, výletov, exkurzií, návštev kultúrnych. športových, 
spoločenských a iných podujatí. Medzi významné administratívne činnosti triedneho učiteľa patrí aj 

http://formulare.iedu.sk/
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zisťovanie, spracovanie, zhromažďovanie a archivácia rôznych informácií a štatistických údajov 
o žiakoch a ich výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

Aktuálnou témou je problematika znižovania administratívnej záťaže učiteľa. Výsledky výskumov 
administratívnej záťaže učiteľov u nás aj v zahraničí totiž ukazujú, že ju učitelia vnímajú ako prekážku, 
ktorá ich limituje pri ich najdôležitejších činnostiach v škole - príprave, realizácii a hodnotení výučby. 
Podľa výsledkov štúdie Inštitútu vzdelávacej politiky (Rehúš a Kozák, 2015) sa na produkcii 
administratívnej záťaže učiteľov na Slovensku okrem ministerstva školstva podieľa aj agenda, ktorá je 
v kompetencii iných ministerstiev a kontrolných orgánov (napr. evidencia detí a žiakov so sociálne 
znevýhodneného prostredia a kultúrnych poukazov). Autori štúdie tiež upozorňujú, že rozsah 
administratívnej záťaže je v jednotlivých školách rôzny a na jej produkcii sa podieľajú aj zriaďovatelia a 
manažment školy.  

Prvé kroky na zníženie administratívnej záťaže, resp. byrokracie v našich školách boli urobené v 
roku 2015 redukciou povinnej pedagogickej dokumentácie (bola zrušená povinnosť vypracovať osobný 
spis žiaka, plán práce školy, denník výchovnej skupiny a tematicko-výchovno-vzdelávacie plány 
predmetov). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na konci roka 2020 na svojej webovej 
stránke (MŠVVaŠ SR, 2020) predstavilo ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť odstrániť zbytočnú 
byrokraciu v školách (napr. zrušiť by sa malo duplicitné zbieranie údajov, povinnosť zriaďovať v škole 
metodické združenia a predmetové komisie, či zjednodušiť spracovanie správy o výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy).  

Hlavnou úlohou študenta/študentky počas stáže A v tejto tematickej oblasti je v spolupráci 
s cvičným učiteľom identifikovať, analyzovať, hodnotiť a uviesť v stážovom denníku (Denník stáže A) 
najmä nasledovné fakty, princípy, ciele a v praxi používané prostriedky a spôsoby vykonávania 
vybraných administratívnych činnosti učiteľov v cvičnej škole. 
• Aké administratívne činnosti vykonáva cvičný učiteľ v škole? Ktoré administratívne činnosti učiteľa 

považuje cvičný učiteľ za náročné a v čom konkrétne spočíva ich náročnosť? 
• Poskytuje cvičná škola svojim učiteľom (napr. začínajúcim) pomoc a podporu pri vykonávaní ich 

administratívnych činností? Pomáhajú si navzájom učitelia cvičnej školy pri vykonávaní svojich  
administratívnych činností? Ak áno, tak akým spôsobom? 

• Prišlo aj na cvičnej škole po roku 2015 k zníženiu administratívnej záťaže učiteľa tak, ako to deklaruje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR? Ak áno, tak k akým konkrétnym zmenám prišlo 
a ako ich cvičný učiteľ hodnotí? 

• Je podľa cvičného učiteľa súčasná administratívna záťaž učiteľa neprimerane veľká? Ak áno, tak 
ktoré administratívne činnosti učiteľa sú podľa neho „nadbytočné“? Ktoré administratívne činnosti 
by mal vykonávať niekto iný a kto by to mal byť? 

• Používa cvičný učiteľ elektronickú žiacku knižku alebo triednu knihu? Ak áno, ako hodnotí svoje 
doterajšie skúsenosti s ich používaním? Aké výhody a nevýhody práce s nimi vidí v porovnaní s ich 
tradičnými (tlačenými) verziami? S akými konkrétnymi problémami sa cvičný učiteľ v praxi stretáva 
pri práci s elektronickou žiackou knižkou alebo triednou knihou? 

• Aké konkrétne rady, vyplývajúce z vlastnej praxe a praxe iných učiteľov na Slovensku i v zahraničí, 
môže v súvislosti s administratívnymi činnosťami učiteľa v škole poskytnúť cvičný učiteľ začínajúcim 
učiteľom na začiatku ich pedagogickej dráhy? 
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2.2 Tvorba kurikula a kurikulárnych dokumentov školy  

S pojmom kurikulum sa síce v súčasnej pedagogickej teórii a praxi stretávame čoraz častejšie, no 
jeho vymedzenie je často nejednoznačné. Niekedy sa tento pojem vymedzuje užšie a rozumie sa ním 
vzdelávací program, projekt resp. plán vzdelávania (učivo, vzdelávacie štandardy, učebné osnovy 
a pod.). Širšie vymedzenie pojmu kurikulum v sebe,  okrem plánovaného vzdelávacieho programu, 
zahŕňa aj celý jeho priebeh, t.j. všetky skúsenosti, ktoré žiak v škole nadobúda. Súčasťou širšie 
vymedzeného pojmu kurikulum je kurikulum formálne (plánovaný a jasne deklarovaný projekt cieľov, 
obsahov a prostriedkov výučby), neformálne (činnosti a skúsenosti žiaka v mimovyučovacích aktivitách 
a podujatiach organizovaných školou) a skryté (skúsenosti žiaka, sprostredkované školou, školským 
prostredím a sociálnymi interakciami v škole nezámerne a neuvedomelo). 

Základný rámec formálneho kurikula našich základných škôl je vymedzený Zákonom č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Ten školám priniesol väčšiu voľnosť v určovaní obsahu vzdelávania.  

Uvedený zákon zaviedol vymedzovanie obsahu vzdelávania na dvoch úrovniach, kde prvú úroveň 
tvorí  štátny vzdelávací program (záväzný pre všetky školy na Slovensku) a druhú školský vzdelávací 
program, ktorý si následne tvoria resp. detailne rozpracúvajú školy. 

Dvojúrovňový model tvorby kurikula vytvára škole priestor na jej profiláciu a uspokojovanie 
osobitých potrieb a záujmov jej žiakov. 

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy vymedzuje najmä hlavné ciele výchovy 
a vzdelávania, profil resp. vzdelanostný model absolventa tohto stupňa vzdelávania (osvojené kľúčové 
kompetencie), rámcový učebný plán školského stupňa (časové dotácie vyučovacích predmetov, ich 
začlenenie do vzdelávacích oblastí a jednotlivé prierezové témy resp. tematiky), vzdelávacie štandardy 
(minimálny obsah učiva jednotlivých vyučovacích predmetov a úroveň, na ktorej si ho má žiak osvojiť) 
a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Hlavným cieľom prierezových tém, ktoré sú vymedzené v štátnom vzdelávacom programe pre 2. 
stupeň základných škôl (Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, 
Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova a Ochrana života a zdravia) je 
prekonávanie izolovanosti výučby jednotlivých učebných predmetov. Prierezové témy sa môžu v škole 
realizovať ako integrálna súčasť učebného obsahu jednotlivých predmetov, formou projektov, 
seminárov či kurzov, alebo ako samostatný (voliteľný) predmet. Podporné materiály k ich tvorbe 
a realizácii je možné nájsť aj na stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk). 

Školský vzdelávací program obsahuje dôležité charakteristiky a vybrané detaily prípravy, 
zabezpečenia, realizácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (napr. zameranie resp. 
profiláciu školy, kompletný učebný plán školského stupňa, učebné osnovy každého predmetu, ktorý si 
vytvorila škola sama alebo každého rozšíreného obsahu predmetu zo štátneho vzdelávacieho 
programu, organizačné formy a metódy výučby, systém kontroly a hodnotenia žiakov). 

Na tvorbe školského vzdelávacieho programu by sa mali podieľať všetci pedagogickí aj odborní 
zamestnanci školy. Za jeho vytvorenie (teda aj za zostavenie pracovnej skupiny na jeho tvorbu), 
zverejnenie (na verejne prístupnom mieste, napr. na webovej stránke školy) a realizáciu zodpovedá 
riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy. 

Tvorbu a realizáciu školských vzdelávacích programov komplikuje školám a jej učiteľom 
skutočnosť, že štátne vzdelávacie programy prešli od svojho vzniku niekoľkými dôležitými zmenami 
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(napr. v roku 2015 sa znížením počtu disponibilných hodín školám zmenšila miera voľnosti v určovaní 
obsahu vzdelávania) a aj súčasní aktéri štátnej vzdelávacej politiky deklarujú potrebu ich zásadných 
zmien (napr. iniciatíva Štátneho pedagogického ústavu vymedziť obsah a výstupy vzdelávania na 
základných školách pre novovytvorené trojročné „cykly vzdelávania“). 

Jednou z najčastejších úloh pri tvorbe školského kurikula, s ktorou sa učitelia v praxi stretávajú je 
tvorba učebných osnov jednotlivých predmetov. Tie sú však od roku 2015 školy povinné vypracovať 
len v prípade, že navýšili hodinovú dotáciu vyučovacieho predmetu, stanovenú v štátnom vzdelávacom 
programe, alebo v prípade, že si vyučovací predmet vytvorila škola sama. 

Povinnosť učiteľov tvoriť vlastné časovo-tematické resp. tematické výchovno-vzdelávacie plány 
pre výučbu jednotlivých vyučovacích predmetov bola zrušená v roku 2015. Štátny pedagogický ústav 
ale školám odporúča takýto typ pedagogickej dokumentácie naďalej vypracovávať a v manuáli na 
tvorbu školských vzdelávacích programov pre základnú školu (ŠPÚ, 2015) školám a učiteľom aj 
navrhuje, čo má byť konkrétnym obsahom takéhoto ročného tematického plánu učiteľa (vymedzenie 
tematických oblastí a tém jednotlivých vyučovacích jednotiek, ich usporiadaných v časovej 
postupnosti, uvedenie príslušných výkonových a obsahových vzdelávacích štandardov a použitých 
foriem preverovania a skúšania). 

Problematika tvorby a realizácie neformálneho kurikula v škole je predmetom inej tematickej 
oblastí stáže A (Organizovanie záujmovej činnosti žiakov v škole). 

Identifikovať a riešiť problémové otázky skrytého kurikula v škole môžu učiteľom pomôcť najmä 
odborní pedagogickí zamestnanci školy (školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) 
a pedagogickí zamestnanci vykonávajúci špecializované činnosti (výchovný poradca, školský 
koordinátor vo výchove a vzdelávaní). 

Hlavnou úlohou študenta/študentky počas stáže A v tejto tematickej oblasti stáže A je 
v spolupráci s cvičným učiteľom identifikovať, analyzovať, hodnotiť a uviesť v stážovom denníku 
(Denník stáže A) najmä nasledovné fakty, princípy, ciele a v praxi používané prostriedky a spôsoby 
tvorby školského kurikula a kurikulárnych dokumentov cvičnej školy. 
• Kto sa v cvičnej škole reálne podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň 

základnej školy (ISCED 2) a jeho jednotlivých častí (vlastné zameranie školy, vymedzenie vlastných 
cieľov a poslania školy, uplatňované vzdelávacie stratégie, školský učebný plán, učebné osnovy 
predmetov, metódy vyučovania a pod.)? 

• Ako je cvičný učiteľ spokojný so súčasným stavom školského vzdelávacieho programu cvičnej školy 
a aké jeho zmeny by prípadne rád privítal? 

• Aký je názor cvičného učiteľa na iniciatívu Štátneho pedagogického ústavu vymedziť obsah a výstupy 
vzdelávania na základných školách nie pre súčasné dva stupne vzdelávania, ale pre novovytvorené 
trojročné „cykly vzdelávania“? 

• Realizujú resp. realizovali sa už v cvičnej škole konkrétne aktivity a programy na zabezpečenie 
kvality školského kurikula a zlepšenie pripravenosti učiteľov na tvorbu školského vzdelávacieho 
programu? Ak áno, tak aké a ako ich cvičný učiteľ hodnotí? 

• Považuje cvičný učiteľ tvorbu školského vzdelávacieho programu za významnú projektovú činnosť, 
alebo skôr ako administratívnu resp. byrokratickú záťaž? Čím svoj názor odôvodňuje? 

• Ako často dochádza v cvičnej škole k zmenám učebného plánu a aké jeho konkrétne zmeny sa už 
v škole realizovali? Sú v učebnom pláne aj predmety, ktoré vytvorili učitelia cvičnej školy? Ak áno, 
tak ktoré? Majú učitelia cvičnej školy záujem o tvorbu nových vyučovacích predmetov a ich 
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zaradenie do učebného plánu školy? Na základe čoho sa v učebnom pláne cvičnej školy rozdeľujú 
disponibilné vyučovacie hodiny?  

• Kto a akým spôsobom zabezpečuje v cvičnej škole realizáciu prierezových tém (multikultúrna 
výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj a pod.)? S čím 
konkrétne majú pri ich realizácii učitelia cvičnej školy dobrú skúsenosť? 

• Ako intenzívne pracuje cvičný učiteľ s jednotlivými kurikulárnymi dokumentmi vo svojej 
pedagogickej praxi a ako hodnotí ich kvalitu? 

• Venujú učitelia cvičnej školy pozornosť aj skrytému kurikulu školy (prenosu často nezamýšľaných 
vzorcov správania, spoločenských noriem, postojov a pod.)? Ak áno, tak akým spôsobom? 

• Kedy a akým spôsobom vznikol aktuálny školský poriadok cvičnej školy? Kto všetko sa na jeho tvorbe 
podieľal? Prišlo v ostatnom čase k jeho zmenám? Ak áno, tak k akým a ako jeho zmeny hodnotí 
cvičný učiteľ? 

• Pozná cvičný učiteľ „dobré príklady praxe“ tvorby školského kurikula z praxe iných škôl na Slovensku 
alebo v zahraničí? Ak áno, tak aké? 

2.3 Spolupráca učiteľa s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami 
školy  

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov na Slovensku vymedzuje Zákon č. 138/2019 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategóriách učiteľ, pedagogický asistent, 
vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, školský tréner, majster odbornej výchovy, korepetítor, 
zahraničný lektor a učiteľ profesijného rozvoja. Pedagogický zamestnanec môže vykonávať 
špecializované činnosti v kariérových pozíciách uvádzajúci pedagogický zamestnanec, triedny učiteľ, 
zodpovedný vychovávateľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci 
metodického združenia, vedúci študijného odboru, vedúci záujmovej oblasti, výchovný poradca, 
kariérový poradca, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, školský špecialista vo výchove 
a vzdelávaní a supervízor. 

Odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategóriách psychológ a školský psychológ, 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, kariérový 
poradca, logopéd a školský logopéd. Odborný zamestnanec môže vykonávať špecializované činnosti v 
kariérových pozíciách uvádzajúci odborný zamestnanec, kariérový poradca, výchovný poradca a 
supervízor. 

Diskutovaným problémom škôl na Slovensku je okrem nedostatku odborných zamestnancov 
v školách aj kvalifikácia, resp. odborná pripravenosť pedagogických zamestnancov, vykonávajúcich 
špecializované činnosti v niektorých kariérových pozíciách. Zemančíková (2012) vo svojom výskume 
zistila, že len približne štvrtina učiteľov (26,6% z celkového počtu n=566) sa hodnotila ako dostatočne 
pripravená k predchádzaniu a riešeniu problémového správania  žiakov. 

Význam pôsobenia viacerých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov a ich 
spolupráce v školách rastie najmä s narastajúcou diverzitou žiakov v školách a s požiadavkou 
zabezpečenia rozvoja, resp. inklúzie každého žiaka. 

Významnou pomocou pri zabezpečovaní podporných služieb pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
v školách má byť pedagogickí asistenti. Aktuálne najdiskutovanejším problémom v súvislosti s ich 
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pôsobením v našich školách je ich nedostatok. Výsledky prieskumu, uskutočneného medzi 
pedagogickými asistentmi, ktorý sa realizoval v rámci projektu To dá rozum (Hapalová, 2019) ukazujú, 
že existuje niekoľko ďalších problémov, ktoré je potrebné pre efektívnu prácu pedagogických 
asistentov v našich školách riešiť. Podľa pedagogických asistentov medzi ne patria najmä ich 
nedostatočné metodické vedenie a podpora, nezáujem o spoluprácu s nimi zo strany rodičov, 
podceňovanie ich práce učiteľmi, obavy učiteľov z ich prítomnosti v triede a platové ohodnotenie ich 
práce, ktoré nezriedka nezodpovedá ich kvalifikácii. 

 

Hlavnou úlohou študenta/študentky počas stáže A v tejto tematickej oblasti je v spolupráci 
s cvičným učiteľom identifikovať, analyzovať, hodnotiť a uviesť v stážovom denníku (Denník stáže A) 
najmä nasledovné fakty, princípy, ciele a v praxi používané prostriedky a spôsoby spolupráce učiteľov 
s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami cvičnej školy.  
• Aké kategórie pedagogických zamestnancov pôsobia v cvičnej škole a aké konkrétne úlohy majú 

v cvičnej škole pedagogickí zamestnanci, vykonávajúci špecializované činnosti v kariérových 
pozíciách výchovný poradca, kariérový poradca a školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní? 

• S ktorými kategóriami pedagogických zamestnancov (vrátane pedagogických zamestnancov so 
špecializovanými činnosťami) cvičný učiteľ najčastejšie spolupracuje a aké sú konkrétne dôvody ich 
spolupráce? 

• Aký je názor cvičného učiteľa na vykonávanie špecializovaných činností výchovného poradcu, 
kariérového poradcu a školského koordinátor vo výchove a vzdelávaní učiteľmi? Majú popri svojich 
bežných učiteľských povinnostiach dostatok síl, priestoru a času aj na vykonávanie uvedených 
dôležitých špecializovaných činností? Ak nie, tak ako by sa dal tento problém riešiť?  

• Aké kategórie odborných zamestnancov pôsobia v cvičnej škole a aké konkrétne činnosti pre žiaka 
a pre učiteľa vykonávajú?  

• S ktorými kategóriami odborných zamestnancov (vrátane odborných zamestnancov so 
špecializovanými činnosťami) cvičný učiteľ spolupracuje a aké sú konkrétne dôvody ich spolupráce? 

• Riešia zamestnanci cvičnej školy problémy s narastajúcou diverzitou žiakov v školách a so 
zabezpečením rozvoja, resp. inklúzie každého žiaka? Ak áno, tak ktorí pedagogickí a odborní 
zamestnanci školy sa na ich riešení podieľajú a akým spôsobom? 

• Má cvičný učiteľ osobnú skúsenosť s výchovou a vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami? Ak áno, tak akú? Čo konkrétne sa mu v praxi osvedčilo a čo nie? 

• Pozná cvičný učiteľ „dobré príklady praxe“ výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami z praxe iných učiteľov a škôl na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, tak 
aké? 

• Pôsobia v cvičnej škole pedagogickí asistenti? Ak áno, tak ktorým žiakom poskytujú podporu? Kto 
v škole metodicky vedie pedagogických asistentov? Ako cvičný učiteľ hodnotí prínos pôsobenia 
pedagogických asistentov pre žiaka a s akými konkrétnymi problémami sa pri spolupráci 
s pedagogickými asistentmi stretáva? 

2.4 Práca učiteľa v metodických orgánoch školy  

Postavenie metodických orgánov v základných školách stanovuje Vyhláška Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších 
predpisov. Podľa nej môže riaditeľ základnej školy zriadiť v škole ako svoje poradné a iniciatívne 
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orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a otázkami, metodické 
združenie pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa, predmetové komisie pre učiteľov druhého 
stupňa a metodické združenie triednych učiteľov. 

Členmi metodických združení prvého stupňa školy sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci 
nultého ročníka a prvého až štvrtého ročníka a členmi predmetových komisií sú spravidla všetci 
pedagogickí zamestnanci príslušného predmetu alebo príbuzných predmetov druhého stupňa školy.  

Kizivatová (2017) vymedzuje päť základných funkcií metodických združení, a to funkciu riadiacu a 
organizačnú (zúčastňovanie sa na rozhodovacej, výkonnej a kontrolnej činnosti vedenia školy), 
metodickú (sledovanie a implementácia záväzných metodických a pedagogicko-organizačných 
pokynov, podieľanie sa na tvorbe a úprave školského vzdelávacieho programu, projektovanie, 
realizovanie a hodnotenie zmien vlastnej výchovno-vzdelávacej a riadiacej práce, výmena 
pedagogických skúseností, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v podmienkach školy), 
kontrolnú (hodnotenie podmienok, priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu a 
prijímanie konkrétnych opatrení na ich zlepšenie), organizačno-materiálnu (materiálno-technické 
zabezpečenie výučby predmetov, organizácia predmetových súťaží a olympiád, podieľanie sa na 
organizácii takých podujatí, akými sú účelové cvičenia, kurzy, výcviky, exkurzie a výlety) a usmerňovaciu 
(pomoc začínajúcim, nekvalifikovaným a neodborne vyučujúcim učiteľom). 

Stretnutia členov metodických združení a predmetových komisií sa uskutočňujú najmenej 
štyrikrát za školský rok a v čase mimo vyučovania. Ich činnosť sa riadi plánom práce a je hodnotená 
riaditeľom školy spravidla jedenkrát alebo dvakrát za školský rok. 

Vedením metodických združení a vedením predmetových komisií poveruje riaditeľ pedagogických 
zamestnancov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky. Úlohou vedúcich 
metodických združení a predmetových komisií je najmä koordinácia prípravy pedagogickej 
dokumentácie v príslušnej oblasti, podieľanie sa na plánovaní a  organizovaní profesijného rozvoja ich 
členov a poradenská činnosť, zameraná na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti. 
Ustanovenie metodických orgánov na stredných školách nie je v súčasnosti upravené žiadnym 
právnym predpisom. 

Hlavnou úlohou cieľom študenta/študentky počas stáže A v tejto tematickej oblasti je v spolupráci 
s cvičným učiteľom identifikovať, analyzovať, hodnotiť a uviesť v stážovom denníku (Denník stáže A) 
najmä nasledovné fakty, princípy, ciele a v praxi používané prostriedky a spôsoby práce učiteľov 
v metodických orgánoch cvičnej školy. 
• Sú na cvičnej škole zriadené všetky tri iniciatívne a poradné orgány (metodické združenie pre 

pedagogických zamestnancov prvého stupňa, predmetové komisie pre učiteľov druhého stupňa a 
metodické združenie triednych učiteľov)? Ak áno, tak aké je ich hlavné poslanie na cvičnej škole? 

• Ako si cvičný učiteľ vysvetľuje dôvod, prečo tvorcovia vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z., č. ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, zaradili medzi metodické 
orgány aj metodické združenie triednych učiteľov? Ako cvičný učiteľ hodnotí túto zmenu? 

• S akými konkrétnymi problémami, resp. prekážkami sa stretávajú pri svojej práci v metodických 
orgánoch cvičnej školy jej členovia? Ktoré konkrétne úlohy metodických orgánov nie učiteľmi 
obľúbené a prečo? 

• Kizivátová (2017) vo svojej publikácii uvádza najčastejšie nedostatky v práci metodických orgánov, 
s ktorými sa v praxi  môžeme stretnúť. Sú medzi nimi aj tieto štyri: 
- formálnosť v činnosti metodických orgánov, prejavujúca sa formálnym vykazovaním činnosti 

jej členov bez sledovania kvality ich práce a jej účinku na skvalitnenie výučby, 
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- nejednotný systém kritérií hodnotenia učebných výkonov žiakov u vyučujúcich rovnakých alebo 
príbuzných učebných predmetov, 

- nepociťovanie potreby ďalšieho vzdelávania a osvojovania si nových vedomostí a zručností 
u niektorých učiteľov, 

- neochota a neschopnosť učiteľov deliť sa o svoje skúsenosti z výučby. 
Prejavujú sa uvedené nedostatky podľa cvičného učiteľa aj v cvičnej škole? Stretáva sa s nimi vo 
svojej praxi? Aký je názor cvičného učiteľa na ne? Pozná možnosti, ako uvedené nedostatky 
odstrániť? 

• Ako cvičný učiteľ hodnotí náročnosť a zmysluplnosť práce učiteľa v metodických orgánoch školy?  

2.5 Práca učiteľa v školských a samosprávnych orgánoch  

Zriaďovanie, pôsobnosť a úlohy školskej samosprávy, reprezentovanú jednotlivými orgánmi 
upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v  platnom znení 
(ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.).  

Školskú samosprávu tvoria podľa uvedeného zákona rada školy alebo rada školského zariadenia, 
obecná školská rada, územná školská rada a žiacka školská rada. Tie plnia funkciu verejnej kontroly, 
posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov 
obcí, resp. samosprávnych krajov z hľadiska školskej problematiky. 

Rada školy sa zriaďuje v školách a školských zariadeniach bez ohľadu na to, kto je ich  
zriaďovateľom. Medzi najdôležitejšie kompetencie rady školy patria realizácia výberového konania na 
vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, navrhovanie kandidáta na vymenovanie do 
funkcie riaditeľa na základe výsledkov výberového konania, predkladanie návrhu na odvolanie 
riaditeľa, resp.   sa k nemu a vyjadrovanie sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského 
zariadenia. Rada školy teda nevydáva rozhodnutia alebo príkazy, ale len návrhy, stanoviská, vyjadrenia 
a odporúčania.  

Riaditeľ školy je povinný predložiť rade školy na vyjadrenie návrhy na počty prijímaných žiakov 
a na počty tried,  návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, návrh rozpočtu, 
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo 
školského zariadenia, koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia, rozpracovaný 
najmenej na dva roky a jeho každoročné hodnotenie, informáciu o pedagogicko-organizačnom 
a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a prípadný návrh na vyradenie 
školy alebo školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení SR. 

Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú. Takými sú  napríklad 
pracovno-právne vzťahy, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol a 
priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Počet členov rady školy (5-11) závisí od počtu zamestnancov školy. Členom rady školy nemôže byť 
riaditeľ školy ani zástupca riaditeľa školy a väčšinu v nej nesmú tvoriť zamestnanci školy, ale zvolení 
zástupcovia rodičov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Zasadnutia rady školy sú verejné, ak rada 
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak. Funkčné obdobie rady školy je 
štyri roky. 

Osobitými mimovyučovacími činnosťami učiteľa sú jeho spolupráca so zástupcami rodičovskej 
rady (rodičovského združenia) a práca v žiackej školskej rade (v prípade, že je na škole zriadená). 
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Hlavným cieľom rodičovskej rady (rodičovského združenia) je chrániť záujmy rodičov žiakov a v 
spolupráci so zamestnancami školy a s orgánmi štátnej správy prispieť k zabezpečeniu kvality výchovy 
a vzdelávania, najmä prostredníctvom poskytovania materiálnej, organizačnej a personálnej pomoci 
pri práci so žiakmi. Hlavnou úlohou študenta/študentky počas stáže A v tejto tematickej oblasti je 
v spolupráci s cvičným učiteľom identifikovať, analyzovať, hodnotiť a uviesť v stážovom denníku 
(Denník stáže A) najmä nasledovné fakty, princípy, ciele a v praxi používané prostriedky a spôsoby 
práce učiteľov v školských a samosprávnych orgánoch cvičnej školy. 
• Je potrebné podľa cvičného učiteľa posilniť právomoci rady školy? Ak áno, tak v akých oblastiach 

a akými konkrétnymi opatreniami? 
• Akými konkrétnymi problémami sa v ostatnom čase zaoberala resp. práve zaoberá rada školy 

v cvičnej škole a jej členovia? 
• Zaregistroval cvičný učiteľ aj určité napätie medzi vedením školy a radou školy? Ak áno, tak o aký 

problém išlo a ako sa riešil? 
• Aký význam prikladá cvičný učiteľ voľbe zástupcov zamestnancov do rady školy? Pozná aj názory 

svojich kolegov na činnosť rady školy? Ak áno, tak aké sú?  Majú učitelia cvičnej školy záujem o prácu 
v rade školy? 

• Aké sú skúsenosti cvičného učiteľa so spoluprácou s členmi rodičovskej rady (rodičovského 
združenia), s poskytovaním ich materiálnej, organizačnej a personálnej pomoci pri práci so žiakmi? 
Ako hodnotí zaujímavosť, náročnosť a užitočnosť tejto spolupráce? 

2.6 Vykonávanie pedagogického dozoru  

Jednou zo základných mimovyučovacích činností učiteľa, ktorú je učiteľ povinný vykonávať je 
zabezpečovanie pedagogického dozoru. Pedagogický dozor učiteľ vykonáva nielen v rámci organizácie 
výučby v škole (najmä pred vyučovaním, v čase prestávok, pri prechode žiakov medzi jednotlivými 
budovami školy alebo školského zariadenia a po vyučovaní), ale aj v školskej jedálni, v rámci výchovnej 
a záujmovej činnosti žiakov a počas podujatí organizovaných školou v prostredí školy alebo mimo nej. 

Hlavným cieľom vykonávania pedagogického dozoru v škole a v priestoroch mimo školy je 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

Povinnosť vykonávať pedagogický dozor na základnej škole je vymedzená vo viacerých 
dokumentoch (napr. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška č. 320/2008 Z.z. 
o základnej škole), ktoré sú východiskom pre tvorbu smernice na vykonávanie pedagogického dozoru, 
ktorú si vytvára škola sama. Porušenie tejto smernice sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny 
a sú z neho vyvodzované dôsledky podľa Zákonníka práce. 

Pomôckou pri tvorbe smernice na vykonávanie pedagogického dozoru je vzorový pracovný 
poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý 
vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (dostupné na 
https://www.vssr.sk/interny-firemny-predpis/vzorovy-pracovny-poriadok-pre-pedagogickych-
zamestnancov-a-ostatnych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni.htm). 

Zabezpečovanie pedagogického dozoru sa realizuje podľa písomného rozvrhu resp. 
harmonogramu vykonávania pedagogického dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. 

https://www.vssr.sk/interny-firemny-predpis/vzorovy-pracovny-poriadok-pre-pedagogickych-zamestnancov-a-ostatnych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni.htm
https://www.vssr.sk/interny-firemny-predpis/vzorovy-pracovny-poriadok-pre-pedagogickych-zamestnancov-a-ostatnych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni.htm
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Cieľom vykonávania pedagogického dozoru v rámci organizácie výučby v škole (v čase prestávok, 
pred a po vyučovaní) je popri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia aj kontrola dodržiavania Školského 
poriadku, usmerňovanie pohybu žiakov škole, kontrola zdržiavania sa žiakov vo vymedzených 
priestoroch, dodržiavanie času prestávok žiakmi a monitorovanie správania sa žiakov. 

V prípade výskytu akútnych zdravotných problémoch žiaka alebo úrazu je povinnosťou učiteľa, 
vykonávajúceho pedagogický dozor, bezodkladne poskytnúť žiakovi prvú pomoc, informovať triedneho 
učiteľa resp. riaditeľa školy a v prípade potreby žiaka sprevádzať na lekárske ošetrenie. 

Učitelia vykonávajúci pedagogický dozor počas stravovania sa žiakov v zariadeniach školského 
stravovania sú povinní, podľa stanovených pokynov riaditeľa školy, dozerať na kultúru stolovania a 
spoločenského správania sa žiakov.  

Učitelia majú povinnosť vykonávať pedagogický dozor aj pri pobyte žiakov mimo školy (napr. pri 
účasti žiakov na rôznych stretnutiach, exkurziách, súťažiach, kultúrnych, športových a spoločenských 
podujatiach). 

Veľmi špecifické je vykonávanie pedagogického dozoru počas viacdenných pobytoch žiakov mimo 
školy (napr. pri účasti žiakov na rôznych viacdenných exkurziách, výletoch, kurzoch a výcvikoch), kde je 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov počas pobytu pre učiteľa veľmi náročné. S pobytom 
žiakov mimo školy sú spojené aj rôzne administratívne činnosti (napr. zabezpečenie informovaného 
súhlasu a dohody so zákonným zástupcom žiaka formou písomného súhlasu a vyhotovenie záznamu o 
organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia) a pri jeho organizovaní a zabezpečovaní musí 
učiteľ poznať a plniť požiadavky viacerých predpisov a nariadení (napr. vymedzený čas pre danú 
výchovno-vzdelávaciu činnosť, počet účastníkov pobytu, kvalifikácia a kompetentnosť učiteľa pre 
vykonávanie špecializovanej činnosti počas pobytu). 

Hlavnou úlohou študenta/študentky počas stáže A v tejto tematickej oblasti je v spolupráci 
s cvičným učiteľom identifikovať, analyzovať, hodnotiť a uviesť v stážovom denníku (Denník stáže A) 
najmä nasledovné fakty, princípy, ciele a v praxi používané prostriedky a spôsoby vykonávania 
pedagogického dozoru učiteľmi v škole a v priestoroch mimo školy. 
• Aké konkrétne druhy pedagogického dozoru sú učitelia cvičnej školy povinní vykonávať v rámci 

bežnej organizácie výučby v škole? Koľko minút týždenne učiteľ cvičnej školy strávi vykonávaním 
pedagogického dozoru? 

• Majú učitelia cvičnej školy možnosť rozhodovať o harmonograme vlastných pedagogických dozorov 
a podľa potreby si ho prispôsobiť (napr. podľa výučbovej záťaže v daný deň)?.  

• Je cvičný učiteľ spokojný s rozsahom, pravidlami a požadovanými spôsobmi vykonávania 
pedagogického dozoru v škole? Čo konkrétne hodnotí pozitívne a čo negatívne? 

• Ako podrobne a presne sú v cvičnej škole stanovené pravidlá vykonávania pedagogického dozoru 
počas prestávok? Uskutočnili sa v cvičnej škole v ostatných rokoch nejaké jeho zmeny? Ak áno, tak 
aké a ako ich cvičný učiteľ hodnotí? 

• Sú rozdiely medzi jednotlivými učiteľmi v spôsobe, akým vykonávajú pedagogický dozor počas 
prestávok? Ak áno, tak aké? Má cvičný učiteľ nejaké osobité prvky, ktoré používa pri vykonávaní 
pedagogického dozoru? Ak áno, tak aké? 

• Realizuje sa na cvičnej škole kontrola vykonávania pedagogického dozoru? Ak áno, tak kto a akým 
spôsobom ju realizuje? 

• Má byť podľa cvičného učiteľa vykonávanie pedagogického dozoru v škole pre učiteľov povinné 
alebo dobrovoľné? Má byť len povinnosťou učiteľov, alebo by ho mali vykonávať aj iní pedagogickí 
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a nepedagogickí zamestnanci školy? Kto konkrétne by to mal byť? Ako cvičný učiteľ svoje názory 
odôvodňuje? 

• Čo konkrétne považuje cvičný učiteľ za náročné pri vykonávaní pedagogického dozoru v škole 
a v priestoroch mimo školy? S akými konkrétnymi problémovými situáciami sa cvičný učiteľ pri 
vykonávaní pedagogického dozoru stretol a ako ich riešil? 

• Aké konkrétne rady, týkajúce sa efektívneho vykonávania pedagogického dozoru v škole a 
v priestoroch mimo školy, vyplývajúce z vlastnej praxe a praxe iných učiteľov, môže cvičný učiteľ 
poskytnúť začínajúcim učiteľom na začiatku ich pedagogickej dráhy? 

2.7 Organizovanie záujmovej činnosti žiakov v škole  

Záujmovou činnosť žiakov a ich výchovou vo voľnom čase  sa zaoberá špeciálna pedagogická 
disciplína - pedagogika voľného času. Škola je popri rodine, záujmových organizáciách, rovesníckych 
skupinách a médiách jedným zo najdôležitejších činiteľov výchovy detí a mládeže v ich voľnom čase. 

Výchova vo voľnom čase plní podľa Pávkovej (2014) funkciu výchovno-vzdelávaciu (napr. 
uspokojovanie a rozvíjanie potrieb, záujmov a špecifických schopností vychovávaného), zdravotnú 
(napr. kompenzácia nedostatku pohybu, usporiadanie režimu dňa, dodržiavanie bezpečnosti 
a psychohygieny), sociálnu (napr. nadväzovanie a rozvíjanie sociálnych vzťahov, rozvíjanie sociálnych 
zručností, kompenzácia nedostatkov rodinného prostredia) a preventívnu (predchádzanie negatívnym 
resp. patologickým javom, akými sú napr. záškoláctvo, nedisciplinovanosť, nerešpektovanie práv iných, 
agresivita, drogové a nedrogové závislosti). 

Záujmová činnosť v škole je organizovaná a riadená vedením školy a pravidlá jej organizovania 
a riadenia sú uvedené v interných školských dokumentoch. Za koncepciu záujmovej činnosti a za jej 
ekonomické riadenie zodpovedá riaditeľ školy. 

Ponuka záujmových útvarov, ktorú schvaľuje riaditeľ školy sa vytvára na základe záujmov žiakov a 
možností školy.  

Učiteľ najčastejšie v škole realizuje záujmové činnosti v záujmovom útvare. Podľa Hájeka (In 
Grofčíková, 2016) môže škola ponúkať viaceré formy záujmových útvarov, akými sú kurzy (ich činnosť 
smeruje k osvojovaniu si vedomostí a zručností, napr. kurz kreatívneho písania), krúžky (ich činnosť 
smeruje k vnútornému obohateniu jeho členov, napr. čitateľský krúžok), súbory (ich činnosť smeruje 
k verejnej produkcii výsledkov činnosti, napr. divadelný súbor), oddiely (ide v nich najmä o športové 
a rekreačné činnosti, napr. turistický oddiel) a kluby (ich činnosť je prevažne receptívna a má voľnejšiu, 
resp. otvorenejšiu štruktúru, napr. filmový klub).  

Okrem uvedených záujmových útvarov sa v školách organizuje záujmová činnosť aj ako  

príležitostné podujatia (napr. súťaže, oslavy, výlety, návštevy rôznych kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí). 

Od roku 2004 je na Slovensku záujmové vzdelávanie finančne podporované štátom 
prostredníctvom osobitného ročného príspevku formou vzdelávacích poukazov. Tie môže žiaci školy 
použiť na úhradu poplatkov za ich činnosť v záujmovom útvare (kurze, krúžku, súbore a pod.) školy 
alebo školského zariadenia. Poukazy vydáva svojim žiakm škola alebo školské zariadenie. Hodnota 
vzdelávacieho poukazu bola na rok 2021 stanovená v sume 32 Eur (3,20 Eur/mesiac) pre jedného žiaka. 
Faktom je, že niektorí žiaci by radi navštevovali aj viaceré záujmové útvary, ale hodnota vzdelávacieho 
poukazu často nestačí ani na pokrytie celoročného poplatku za činnosť žiaka v jednom z nich. Mnohé 
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školy sa preto snažia zabezpečiť si financie na záujmovú činnosť svojich žiakov prostredníctvom  
domácich a medzinárodných projektov a grantových schém. 

Hlavnou úlohou študenta/študentky počas stáže A v tejto tematickej oblasti je v spolupráci 
s cvičným učiteľom identifikovať, analyzovať, hodnotiť a uviesť v stážovom denníku (Denník stáže A) 
najmä nasledovné fakty, princípy a v praxi používané prostriedky a spôsoby organizácie záujmovej 
činnosti žiakov v cvičnej škole. 
• Aká je aktuálna ponuka záujmových útvarov v cvičnej škole? Aký je záujem žiakov o prácu 

v konkrétnych záujmových útvaroch pracujúcich v škole?  
• Ktoré záujmové útvary sú medzi žiakmi obľúbené a ktoré menej? Aké dôvody podľa cvičného učiteľa 

vedú k ich rozdielnej obľube? 
• Používajú žiaci cvičnej školy na uhradenie poplatkov za činnosť v záujmovom útvare vzdelávacie 

poukazy? Považuje cvičná škola používanie vzdelávacích poukazov za dôležitý prostriedok realizácie 
záujmovej činnosti v škole? 

• Považuje cvičný učiteľ prácu žiakov v záujmových útvaroch za dôležitú? Ak áno, tak prečo? 
• Je v cvičnej škole podľa cvičného učiteľa venovaná dostatočná pozornosť záujmovej činnosti žiakov? 

Ak nie, tak v čom vidí príčiny? 
• Motivuje vedenie školy učiteľov, aby sa zapájali do realizácie záujmovej činnosti v škole? Ak áno, tak 

akým spôsobom? 
• Činnosť akých záujmových útvarov zabezpečuje, resp. v minulosti zabezpečoval cvičný učiteľ? Aké sú 

jeho skúsenosti s vedením záujmových útvarov? Je práca so žiakmi v záujmových útvaroch náročná? 
Ak áno, tak v čom konkrétne? 
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Záver 

Metodická príručka poskytuje študentom, ktorí sa stáž rozhodli absolvovať a cvičným učiteľom, u 
ktorých budú študenti stáž realizovať informácie o cieľoch, obsahu, organizácii a hodnotení 
výberového predmetu – stáže A. Príručka tiež obsahuje základné teoretické východiská vybraných 
tematických oblastí stáže a úlohy, ktoré majú študenti počas stáže vypracovať. 

Osobný kontakt študentov s cvičnými učiteľmi a v prípade potreby aj s ďalšími pedagogickými 
a odbornými zamestnancami cvičnej školy, umožní študentom spoznať ciele, princípy, používané 
prostriedky a spôsoby vykonávania vybraných mimovyučovacích činností, ktoré vykonávajú učitelia 
okrem ich priamej výučby. Študenti tak získajú komplexnejší pohľad na prácu učiteľa v reálnych 
podmienkach súčasnej základnej školy. 
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Zemančíková, V. (2012). Sociálny pedagóg ako odborný zamestnanec školy v reflexii učiteľov 
základných a stredných škôl. In  Sociálny pedagóg v škole. Zborník príspevkov z medzinárodného 
odborného seminára, v Banskej Bystrici, 6. 11. 2012, UMB Banská Bystrica. s. 165-172. 

 

https://www.minedu.sk/data/att/18688.pdf
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Prílohy 
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Príloha 1 – Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická  

Kód predmetu: B-PEDde028 Názov predmetu: Stáž A 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): za obdobie štúdia: 10 hodín/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.  

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety: nie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Študent/ka absolvuje stáž u cvičného učiteľa v základnej škole v rozsahu 10 hodín a vypracuje stážový 
denník (Denník stáže A), ktorý odovzdá na hodnotenie metodikovi/metodičke stáže. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 

A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
podľa miery splnenia kritérií na formu a obsah stážového denníka. 

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: 

Študent/ka po absolvovaní stáže pozná základné zákonitosti, ciele a prostriedky realizácie vybraných 
mimovyučovacích činnosti učiteľa v škole. Identifikuje hlavné ciele a efektívne prostriedky spolupráce 
učiteľa s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, princípy a spôsoby tvorby školských 
kurikulárnych dokumentov, administratívne činnosti učiteľa a iné jeho funkcie a povinnosti v škole. 
Hmotným výstupom stáže je Denník stáže A, ktorý obsahuje zadania a riešenia úloh v predmetných 
oblastiach stáže (viď Stručná osnova predmetu). 

Stručná osnova predmetu:  

Spolupráca s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Práca učiteľa v predmetových 
komisiách a metodických združeniach. Práca učiteľa v školských a samosprávnych orgánoch. 
Administratíva učiteľa a tvorba kurikulárnych dokumentov. Vykonávanie dozoru a iné funkcie a 
povinnosti učiteľa v škole. Organizovanie záujmovej činnosti žiakov. 

Odporúčaná literatúra: 

KOLÁŘ, Z. a kol.. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024737102. 
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KRATOCHVÍLOVÁ, E. Pedagogika voľného času. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. ISBN 978-
80-8082-330-6. 
PISOŇOVÁ, M. a kol. Školský manažment - terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. ISBN 978-580-8168-660-3. 
PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.  
Školský vzdelávací program, vybrané vnútorné predpisy a pedagogická dokumentácia školy, na ktorej 
sa realizuje stáž. 
Iné podľa aktuálne identifikovaných problémov prípravy a realizácie vybraných mimovyučovacích 
čínností učiteľa v škole a podľa odporúčaní cvičného učiteľa. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk, český jazyk 

Poznámky: 

Poskytuje sa v letnom semestri a kapacita predmetu je obmedzená na 18 študentov. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyučujúci: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 
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Príloha 2 – Denník stáže A 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENNÍK STÁŽE A 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko študenta: ........................................................ 

Ročník a študijný program: ........................................................ 

Akademický rok: ....................................... 
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PROTOKOL O VYKONANÍ STÁŽE A HODNOTENIE 
PRÁCE ŠTUDENTA/ŠTUDENTKY 

Meno a priezvisko študenta/študentky: .............................................................. 

Názov a adresa cvičnej školy: ............................................................................................. 

Meno a priezvisko cvičného učiteľa/učiteľky: .............................................................................. 

Dátum  Téma stážového stretnutia                                            Počet absolvovaných hodín stáže  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie práce študenta/študentky počas stáže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dátum                                                                                              Podpis cvičného učiteľa/učiteľky 
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VYPRACOVANÉ ÚLOHY STÁŽE A 
Meno a priezvisko študenta/študentky: .............................................................. 

1. Administratívne činnosti učiteľa - tu stručne uveďte vaše najdôležitejšie zistenia v predmetnej 
oblasti a ich reflexiu (voľný text v rozsahu 1500 až 3000 znakov, vrátane medzier). 
 
 
 
 

2. Tvorba kurikula a kurikulárnych dokumentov školy - tu stručne uveďte vaše najdôležitejšie 
zistenia v predmetnej oblasti a ich reflexiu (voľný text v rozsahu 1500 až 3000 znakov, vrátane 
medzier). 
 
 
 
 

3. Spolupráca učiteľa s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy - tu stručne uveďte 
vaše najdôležitejšie zistenia v predmetnej oblasti a ich reflexiu (voľný text v rozsahu 1500 až 3000 
znakov, vrátane medzier). 
 
 
 
 

4. Práca učiteľa v metodických orgánoch školy - tu stručne uveďte vaše najdôležitejšie zistenia 
v predmetnej oblasti a ich reflexiu (voľný text v rozsahu 1500 až 3000 znakov, vrátane medzier). 
 
 
 
 
5. Práca učiteľa v školských a samosprávnych orgánoch- tu stručne uveďte vaše najdôležitejšie 
zistenia v predmetnej oblasti a ich reflexiu (voľný text v rozsahu 1500 až 3000 znakov, vrátane 
medzier). 
 
 
 
 
6. Vykonávanie pedagogického dozoru - tu stručne uveďte vaše najdôležitejšie zistenia v predmetnej 
oblasti a ich reflexiu (voľný text v rozsahu 1500 až 3000 znakov, vrátane medzier). 
 
 
 
 
7. Organizovanie záujmovej činnosti žiakov v škole - tu stručne uveďte vaše najdôležitejšie zistenia 
v predmetnej oblasti a ich reflexiu (voľný text v rozsahu 1500 až 3000 znakov, vrátane medzier). 
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8. Reflexia stáže - tu uveďte krátku reflexiu absolvovanej stáže (voľný text v rozsahu 2500 – 5000 
znakov, vrátane medzier), ktorá by mala obsahovať: 
• vlastné myšlienky, očakávania a postoje pred realizáciou stáže,  
• konkrétne postrehy a komentáre k organizácii, obsahu, priebehu a dosiahnutým výsledkom 

stáže,  
• hodnotenie metodiky stáže a v nej zadaných úloh (ich zaujímavosť, náročnosť, význam a pod.), 
• hodnotenie kompetencií cvičného učiteľa a jeho prístupu k študentom počas stáže, 
• úvahu o vlastnom prístupe k vybraným mimovyučovacím činnostiam učiteľa po absolvovaní 

stáže, 
• celkové hodnotenie stáže a prípadné návrhy na jej zmenu. 
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