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Vec
Potvrdenie O oprávneni na pQ~kytovanie inovačného vzcteiávania

Ministerstvo ‘skolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia stiedných škál (dalej len „ministerstvo
školstva‘) podia 467 ods, S zákona č. 138/2019 Z. Z. o pedagogických zarnestnancoch a odborných zarnestnancoch a o
zmene a dopineni niektorych zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len zákon) po posúdeni všetkych naležitosti

vydáva

žiadateíovi Štátny pedagogický ústav so sidlom Pluhová 8, 831 03 Bratislava IČO. 30807506 v zastupeni Mgi Miroslava
Ha pa lová,

OPRÁVNENIE
na poskytovanie inovačneho vzdelavania

Poskytovateľ inovačného vzdelávania žiadatetovi Státny pedagogický ústav so sidlom Pluhová 8 831 03 Bratislava, ICO
30807506v zastúpení Mgr Miroslasa Hapalové (dalej len poskytovatel), je oprévneny v sulade s 4 55 ods 3 a 4 zakona
138/2019 Z. z. poskytovat inovacne vzdelávanie za tychto podmienok
- lnovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v iozsahu vydaného oprávnenia.
• Inovačně vzdelávanie bude organizovat ako jednoduchy program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu
najmenej 25 hodin.
. Odborný garant inovačneho vzdelávania: Mgr. Miioslava Višnovska PhD.
- odborným garantom je zamestnanec poskytovatela ktoi~ je odbornik z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním
pivého stupňa a najmenej piatinli okmi praxe v oblasti ktorej Sa obsah vzdelávania týka, alebo upinyni strednym
odborným vzdelaním a najmenej desiatim rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka

V sůlade s 4 56 ods. 1 a 4 zákona:
. InovačnÉ vzdelávanie sa ukonči záverečnou prezentáciou pred trojčlennou koniisiou ktoru ‚ynienuva štatutárny
orgán poskytovatela. Ukončenie vzdelávania sa nezapočitava do rozsahu piogramu vzdelávania.
. Členom kornisie a predsedoni komisie bude odborný garant a další odborník z praxe s najmenej vysokoškolskyrn
vzdelanirn prvého stupna a najrnenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej Sa obsah vzdelávania týka, alebo úplným
stredným odborným vzdelanirn a najmenej desiatimi iokmi rraxe v oblasti. ktorej Sa obsah vzdelávania tyka
. O üverečnej prezentácii Sa vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovat:
- teno a priezviskc pedagogického zarnestnailca aleho odboi něho zamestnanca
. dátum a miesto narodenia pedagogkkého zamestnarica alebo odborného zamestnanca,
- adresu trvalého pobytu pedagogického zamestnanca abbo odborného zamestnanca aleho adresu obdobného
pobytu pedagogického zaniestnanca aleho odborného zarnestnaiica,
- názov inovačného vzdebávania
- miesto a dátuni konania záverečnei prezentacie. podpis pred~edu komisie a denny kornisie,
. Na zaklade protokolu o ůspešnej záveiečnei piezentacil poskyto“at‘et ~ydá pedagogickému zarnestnancovi abebo
odbornému :an‘iestnancovi osvedčenie o inovačnonl vzdelávani, ktoré budk obsahovat‘:
- evideni~ne čislo osved~enia o inovacnum vzdeiávani a dátum vydania osveclčenia o inovačnorn ‚zdelavani
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- titul‘ meno‘ priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamc-stnanca abbo titul‘ mano‘ priezvrsko a rodne
priezvisko odborného zamestnanca‘
- dátum a miesto narodenia pedagogického zarnestnanca abebo dátum a miesto narodenia odborného zamestnanca‘
- názov novačného vzdelávania‘
- rozsah vzdelávanía v hodinách,
- čislo a dátum vydanra potvrden‘a o opravneni na poskytovanie novacněho vzdelávania‘
- odtiačok pečiatky poskytovateta a podpis štatutárneho zástupcu poskytovatele‘

V súlade s 69 ods‘ 1 a 2 zákona
- Poskytovatet inovačného vzdelávania:
- zverejni na svojom webovom sídle názvy progi‘amov vzdelávama‘ ktoré poskytuje“ rozsahu vydaného oprávnenía‘
- vedie dolwmentáciu vzdelávania v rozsahu vydaného oprávnenia,
- na svojom webovom sídle uverejňuje získané a spracované hodnotenie uskutočneného vzdelávania‘
- predkladá ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta novačného vzdelávania‘
- zabezpečuje kvalitu programu inovačného vzdelávania‘ jeho priebehu a ukončovania‘
- najneskůr do 30 dní odo dňa rozhodujúcej skutočnosti oznámi ministerstvu zmenu názvu a sídla‘ zrušenie aleho
zánik poskytovatel‘a vzdelávania‘
- poskytne ministerstvu súčinnost‘ pri ‚~kone kontroly v profesijnom rozvoji,
- na účely kontroly v profesijnom rozvoji na vyžiadanie oznámí ministerstvu začiatok a miesto konania programu
inovačného vzdelávania ‚ a to v lehote najneskár desat dní pred terminom jeho uskutočnenia; zmeny v termínoch
oznamuje elektronicky ministerstvu školstva najneskár 24 hodín pred plánovaným začiatkom‘
- Dokumentácia inovačného vzdelávania bude obsahovat‘:
- potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania‘
- programy inovačného vzdelávania‘ realizované v rozsahu vydaného oprávnenia‘
- doklady O lektorskom zabezpečeni vzdelávania‘
- doklady o účastí pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na programoch ínovačného vzdelávania‘
- doklady o ukončení programov inovačného vzdelávania‘
- hodnotenie ukončených programov inovačného vzdebávania.

V súlade s 67 ods‘ 7 písm. d) zákona č‘ 138/2019 Z‘ z‘
- Poskytovatet je oprávnený na poskytovaníe inovačného vzdelávania pre kategóriu‘ podkategáriu alebo kariérovú
poziciu:
- učiteľ materskej školy

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:
Obsahom inovačného vzdelávania je ínovácía teoretických informácií a praktických zručnosti v rámci vzdelavacích oblasti
Štátneho vzdelávacíeho programu pra predprímárne vzdelávanie v niaterských školách (Jazyk a komunikácia‘ Matematika
a práca 5 informáciami, Človek a príroda‘ Človek a spobočnost; Čbovek a svet práce‘ Umenie a kultúra‘ Zdravie a pohyb)‘
Prehlbovanie‘ rozširovanie a inovácie obsahu‘ metód a foriem výchovy a vzdelávania v predprimárnom vzdelávani Sa
realizujú na základe:
- najnovšich poznatkov pedagogického výskumu v oblasti obsahu‘ metód a foriem výchovno-vzdelávacej činnosti;
- skúseností z praxe predprímárneho vzdelávania a ich uplatnenie vo ‚iýchove a vzdelávaní;
- najnovšich poznatkov v oblastí profesíjného rozvoja pedagogických zamestnancov‘

Evidenčně číslo: 28/2021 — IV

Obdobie platnosti: do 20‘júna 2026

Ľubíca Srnáková

generálna riaditel‘ka sekcíe stredných škál

lnformativna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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