
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 
(Názov vzdelávacieho programu) 

 

Číslo akreditácie: 1051/2013-KV 
 
Druh kontinuálneho vzdelávania: 
aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie 
 
Forma kontinuálneho vzdelávania: 
Kombinovaná  
Prezenčne: 36 hodín 
Dištančne: 24 hodín 
 
Hlavný cieľ: 
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť učiteľov telesnej a športovej výchovy na vykonanie 
prvej atestácie. 
 
Špecifické ciele: 
- upevniť schopnosť analyzovať konkrétnu edukačnú realitu, 
- oboznámiť účastníkov vzdelávania s prieskumnými nástrojmi na zisťovanie a chápanie profesijných 

činností v oblasti telovýchovnej a športovej edukácie, 
- oboznámiť so zásadami tvorby atestačnej práce k prvej atestácii 
 
Obsah vzdelávacieho programu: 
1. Vzdelávanie v rámci štátneho vzdelávacieho  programu (ISCED 1,2,3)  
2. Cieľ prípravného atestačného vzdelávania 
3. Súčasné trendy vývoja vzdelávania  
4. Odborno-metodické skúsenosti 
5. Ciele vyučovacieho  procesu 
6. Učebné štýly a metódy 
7. Didaktické zásady a organizačné formy vyučovania 
8. Materiálne a informačno-technologické zázemie výučby 
9. Hodnotenie a klasifikácia žiakov  
10. Metodika tvorby atestačnej práce  
11. Teoretické východiská pri písaní atestačných prác  
 

Profil absolventa: 
Účastník vzdelávania po absolvovaní aktualizačného vzdelávania 
- pozná cieľ, obsah prvej atestácie a podmienky k jej úspešnému vykonaniu,  
- vie analyzovať konkrétnu edukačnú realitu v oblasti telovýchovnej a športovej edukácie,  
- zvláda prieskumné nástroje na zisťovanie a chápanie profesijných činností v oblasti telovýchovnej 

a športovej edukácie,   
- vie analyzovať učivo a projektovať a plánovať pedagogickú činnosť,  
- orientuje sa v adekvátnom výbere učebných štýlov, metód, didaktických zásad a organizačných 

foriem a ich následnom transfere do telovýchovnej a športovej edukácie,  
- vie využívať materiálne a informačno-technologické zázemie výučby (adekvátne učebné pomôcky, 

učebné zdroje, didaktická technika vrátane IKT),  
- má aktualizované kompetencie pedagogických zamestnancov v hodnotení a klasifikácii v oblasti 

telovýchovnej a športovej edukácie,  
- je spôsobilý vypracovať atestačnú písomnú prácu a vykonať atestačnú skúšku pre prvú atestáciu. 



Rozsah vzdelávacieho programu:  
Spolu: 60 hodín  
Prezenčne: 36 hodín 
Dištančne: 24 hodín, vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie a iných prostriedkov, pri ktorých 
spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi lektorom a samostatne vzdelávajúcim sa 
účastníkom kontinuálneho vzdelávania. Prezentácie na vybranú tému, ktoré budú výstupom z 
dištančnej formy vzdelávania budú posúdené lektorom vzdelávania a archivovaná bude ich tlačená 
verzia. 
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov 
 

Kategória: učiteľ, 
Podkategória v kategórii učiteľ:  

 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)  

 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie 

Kariérový stupeň:  
Samostatný pedagogický zamestnanec, 
 
Vyučovací predmet: 
Telesná a športová výchova 
 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov: doplniť zákonnú povinnosť pre prihlásenie na atestáciu!! 
- podanie písomnej prihlášky do stanoveného termínu 
- uchádzačovi potvrdzuje príslušnosť k cieľovej skupine riaditeľ školy alebo školského zariadenia, 

riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ; 
- v prípade, že uchádzač nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí zaradenie uchádzača, 

zaradenie uchádzača posúdi poskytovateľ vzdelávania na základe priložených dokladov o vzdelaní – 
uchádzač priloží k prihláške; 

- zaplatenie účastníckeho poplatku;  
- na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického 

zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti, 
- preukázanie získania 30 kreditov podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. a ich nevyužitia na 

účely kreditového príplatku – potvrdenie riaditeľa školy; v prípade, že je uchádzačom riaditeľ školy 
alebo školského zariadenia, potvrdenie zriaďovateľa, 

- na prípravné atestačné vzdelávanie sa môže prihlásiť aj pedagogický zamestnanec, ktorý má 
prerušenú pedagogickú 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; splnenie podmienok 
zaradenia na prípravné atestačné vzdelávanie preukáže poskytovateľovi vzdelávania.  

 
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
Prípravné atestačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom 
vzdelávania. 
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:  
- absolvovať najmenej 80 % z 36 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,  
- vypracovať úlohy vyplývajúce z dištančnej formy vzdelávania,  
- prezentovať projekt atestačnej práce pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného 

vzdelávania. 
 
 



Garant a personálne zabezpečenie: 
- Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. 
 

Lektori vzdelávacieho programu:  
Lektormi sú vysokoškolskí učitelia s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.  
Lektori spĺňajú kvalifikačný predpoklad v zmysle Smernice MŠ SR č. 18/2009-R čl. 2 bod 12. 
 

Návrh počtu kreditov: 
V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom 
vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa 
kredity nenavrhujú. 
 


