
Príprava na vykonanie prvej atestácie učiteľov primárneho vzdelávania 

(Názov vzdelávacieho programu) 
 

Číslo akreditácie: 594/2011-KV 
 
Druh kontinuálneho vzdelávania:  
aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie 
 
Forma kontinuálneho vzdelávania:  
Kombinovaná  
Prezenčne: 42 hodín 
Dištančne: 18 hodín 
 
Hlavný cieľ:  
Účastník získa vedomosti a zručnosti potrebné na napísanie atestačnej práce k prvej atestácii 
pedagogických zamestnancov. 
 
Špecifické ciele:  
1. reflexia vlastnej pedagogickej praxe, 
2. pomenovanie odborno-metodického problému a voľba spôsobu a úrovne jeho spracovania, 
3. naštudovanie teoretických východísk zvolenej problematiky a ich spracovanie pomocou literárnej 

metódy, 
4. návrh vlastného riešenia problému a voľba vhodnej metodiky, 
5. tvorba projektu záverečnej práce, cieľom ktorej je prezentácia odborno-metodických skúseností 

učiteľa primárneho vzdelávania z edukačného procesu založená na kvantitatívnych prístupoch a 
kvalitatívnych opisoch, návrhoch a záveroch. 

 
Obsah vzdelávacieho programu: 
- poznatky a spôsobilosti v oblasti reflexie edukačnej reality a profesijných činností učiteľov 

primárneho  vzdelávania týkajúce sa: 

 edukačných cieľov,  

 vzdelávacích štandardov,  

 učebných štýlov,  

 metód,  

 didaktických zásad,  

 organizačných foriem,  

 učebných pomôcok,  

 didaktickej techniky 

 hodnotenia a klasifikácie žiakov 1. stupňa ZŠ  
poznatky a zručnosti v oblasti učiteľského výskumu a tvorby projektu  atestačnej práce. 
 
Rozsah vzdelávacieho programu: 
Rozsah vzdelávacieho programu 60 hodín - prezenčne 42 hodín a dištančne 18 hodín 
 

Kategória: učiteľ 
Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie 
Kariérový stupeň: Samostaný učiteľ pre primárne vzdelávanie 
 
 
 



Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 
- podaním písomnej prihlášky do stanoveného termínu a na základe počtu získaných kreditov 30 

v kontinuálnom vzdelávaní poskytovateľ vzdelávania zaradí uchádzača na vzdelávanie; 
- 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 príslušných stanovených 
dokumentov v prihláške. 

 
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
Účastník ukončí vzdelávací program – prípravné atestačné vzdelávanie prezentáciou projektu 
záverečnej práce k druhej atestácii pred účastníkmi a lektorom. 
Účastník je povinný absolvovať najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, 
vypracovať úlohy vyplývajúce z dištančnej formy vzdelávania, prezentovať projekt atestačnej práce pred 
účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania. 
 

Garant vzdelávacieho programu: 
- prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 
 

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. 
 


