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Vec
Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia stredných škôl (ďalej len „ministerstvo 
školstva“) podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po posúdení všetkých 
náležitostí

v y d á v a

žiadateľovi Štátny pedagogický ústav so sídlom Pluhová 8, 831 03 Bratislava, IČO: 30807506 v zastúpení Mgr. 
Miroslava Hapalová,

O P R Á V N E N I E
na poskytovanie inovačného vzdelávania

Poskytovateľ inovačného vzdelávania Štátny pedagogický ústav so sídlom Pluhová 8, 831 03 Bratislava, IČO: 
30807506 v zastúpení Mgr. Miroslava Hapalová, so sídlom (ďalej len „poskytovateľ“), je oprávnený v súlade s § 55 
ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: 
• Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
• Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v
rozsahu najmenej 25 hodín.
• Odborný garant inovačného vzdelávania: PaedDr. Arnaud Segretain, PhD.
- odborným garantom je zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborník z praxe s najmenej vysokoškolským
vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo úplným 
stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka.

V súlade s § 56 ods. 1 a 4 zákona:
• Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva
štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania sa nezapočítava do rozsahu programu vzdelávania.
• Členom komisie a predsedom komisie bude odborný garant a ďalší odborník z praxe s najmenej
vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania
týka, alebo úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah
vzdelávania týka.
• O záverečnej prezentácii sa vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať:
- meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
- dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
- adresu trvalého pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo adresu obdobného
pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
- názov inovačného vzdelávania,
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- miesto a dátum konania záverečnej prezentácie, podpis predsedu komisie a členov komisie.
• Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi
alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré bude obsahovať:
- evidenčné číslo osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a dátum vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní,
- titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo titul, meno, priezvisko a rodné
priezvisko odborného zamestnanca, 
- dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo dátum a miesto narodenia odborného 
zamestnanca,
- názov inovačného vzdelávania, 
- rozsah vzdelávania v hodinách,
- číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
- odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

V súlade s § 69 ods. 1 a 2 zákona
- Poskytovateľ inovačného vzdelávania:
- zverejní na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje v rozsahu vydaného
oprávnenia,
- vedie dokumentáciu vzdelávania v rozsahu vydaného oprávnenia,
- na svojom webovom sídle uverejňuje získané a spracované hodnotenie uskutočneného vzdelávania, 
- predkladá ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta inovačného vzdelávania,
- zabezpečuje kvalitu programu inovačného vzdelávania, jeho priebehu a ukončovania,
- najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodujúcej skutočnosti oznámi ministerstvu zmenu názvu a sídla, zrušenie
alebo zánik poskytovateľa vzdelávania,
- poskytne ministerstvu súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
- na účely kontroly v profesijnom rozvoji  na vyžiadanie oznámi ministerstvu začiatok a miesto konania programu
inovačného vzdelávania , a to v lehote najneskôr desať dní pred termínom jeho uskutočnenia; zmeny v termínoch 
oznamuje elektronicky ministerstvu školstva najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom.
- Dokumentácia inovačného vzdelávania bude obsahovať:
- potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
- programy inovačného vzdelávania, realizované v rozsahu vydaného oprávnenia,
- doklady o lektorskom zabezpečení vzdelávania,
- doklady o účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na programoch inovačného 
vzdelávania,
- doklady o ukončení programov inovačného vzdelávania,
- hodnotenie ukončených programov inovačného vzdelávania.

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. 
- Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo
kariérovú pozíciu:
- učiteľ prvého stupňa základnej školy
- učiteľ druhého stupňa základnej školy
- učiteľ strednej školy
- učiteľ jazykovej školy
spĺňajúci kvalifikačný predpoklad na vyučovanie francúzskeho jazyka.
Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:
V súlade s § 55 ods. (1) písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. je hlavným cieľom inovačného vzdelávania pre učiteľov 
francúzskeho jazyka prenos najnovších trendov z didaktiky výučby cudzích jazykov, najmä v oblasti využívania
nových komunikačných technológií, sociálnych sietí a internetových zdrojov. Vzdelávanie bude prebiehať formou 
on-line spolupráce na elektronickej vzdelávacej platforme v podobe MOOC, resp. SPOC. Súčasťou cieľa je naučiť
učiteľov kriticky pristupovať k využívaniu nových komunikačných technológií, k vyhodnocovaniu učebných
materiálov, ktoré by mali byť v súlade s etickými princípmi a postojmi k aktuálnej dobe. V súvislosti s novými
technológiami je cieľom aj rozvoj analytických odborných kompetencií učiteľov pri tvorbe metodických a pracovných
listov pre hodiny francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka a pri evalvácii nových vhodných učebných materiálov.
Inovačné vzdelávanie prinesie učiteľom francúzskeho jazyka na Slovensku výsledky a skúsenosti z programu 
kontinuálneho vzdelávania pôvodne akreditovaného rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 1681/2017-KV.
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