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Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 

vydáva 

podľa § 51 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v 

profesijnom rozvoji nasledovný 

  

program adaptačného vzdelávania odborného zamestnanca – školský 

psychológ. 

  

Poskytovateľ vzdelávania: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 

Názov programu vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca 

– školský psychológ 

  

Odborný garant: Ing. Iveta Svitačová, zástupkyňa riaditeľky školy 

              

         ........................................ 

podpis 

Druh vzdelávania: adaptačné vzdelávanie 

Začiatok vzdelávania: 05.09.2022 

Ukončenie vzdelávania: február 2023 

Rozsah vzdelávania v hodinách: školský psychológ  60 hodín 

Forma vzdelávania: kombinovaná 

  

  

  



Hlavný cieľ adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného 

zamestnanca – školský psychológ 

Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti samostatného odborného 

zamestnanca, ktoré nemožno získať absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho 

programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania. 

Špecifické ciele 

Modul 1: Normatívne predpisy a chod školy 

C1.1 Získať základné vedomosti  všeobecne záväzných právnych a rezortných predpisoch, 

ktoré upravujú činnosť školy 

C1.2 Získať základné vedomosti o organizácii a štruktúre školy, o podmienkach 

a potrebách školy 

C1.3 Získať potrebné vedomosti o interných predpisoch zamestnávateľa, vedieť sa v nich 

orientovať a uplatňovať v praxi 

Modul 2: Odborná, pedagogická a ďalšia dokumentácia školy 

C2.1 Dôkladne sa oboznámiť so Sprievodcom školským rokom vydaným MŠVVaŠ 

SR  na príslušný školský rok, so školským vzdelávacím programom a vedieť ich aplikovať 

v praxi 

C2.2 Podrobne sa oboznámiť s dokumentáciou pre žiakov so ŠVVP a ostatnou 

dokumentáciou školy 

Modul 3: Odborná činnosť 

C3.1 Identifikovať osobnostný, kognitívny, profesijný a sociálny vývin žiaka s využitím 

odporúčaných metód a nástrojov pedagogicko-psychologickej diagnostiky 

C3.2 Identifikovať špecifiká psychického vývinu, učenia a správania žiaka 

C3.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka a skupiny 

C3.4 Ovládať obsah študijného odboru psychológa 

C3.5 Plánovať a projektovať odbornú starostlivosť o jednotlivca a skupinu 

C3.6 Realizovať intervenciu a psychoterapiu 

C3.7 Realizovať prevenciu 



C3.8 Hodnotiť priebeh a výsledky pedagogicko-psychologickej činnosti s jednotlivcom 

a skupinou 

Modul 4: Profesijný rozvoj 

C4.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 

C4.2 Stotožniť sa s profesijnou rolou, školou a školským zariadením 

Obsah vzdelávacieho programu 

Obsahom programu adaptačného vzdelávania sú: 

Modul 1: Normatívne predpisy a chod školy 

 Všeobecne záväzné právne predpisy a rezortné predpisy 

 Interné predpisy školy a zamestnávateľa 

 Základné vedomosti o podmienkach a potrebách školy a pracoviska 

 Vedomosti o spôsobe fungovania informačného systému školy a o pravidlách 

bezpečného používania internetu a internetu v škole 

Modul 2: Odborná, pedagogická a ďalšia dokumentácia školy 

 Inovovaný školský vzdelávací program 

 Dokumentácia pre žiakov so ŠVVP a ďalšia dokumentácia školy 

Modul 3: Odborná činnosť 

 Posudzovať faktory ovplyvňujúce aktuálny stav, interpretovať výsledky a stanoviť 

prognózu ďalšieho vývinu 

 Posudzovať problémy v učení a správaní žiaka a skupiny s využitím odporúčaných 

nástrojov pedagogicko-psychologickej diagnostiky 

 Posudzovať faktory ovplyvňujúce aktuálny stav - osobnostného vývinu v sociálnom 

kontexte, úrovne kognitívneho vývinu, profesijného vývinu žiaka v sociálnom 

kontexte, interpretovať výsledky a stanoviť prognózu ďalšieho vývinu 

 Samostatne využívať poznatky psychologických a pedagogických disciplín, 

metodológie a štatistiky v oblasti odbornej činnosti 

 Spolupracovať pri tvorbe koncepčných a strategických dokumentov a materiálov školy 

 Poskytovať podklady na zapracovanie aktuálnych všeobecne záväzných právnych 

predpisov a metodických usmernení do interných dokumentov školy 

 Plánovať vlastnú odbornú činnosť 



 Plánovať odbornú starostlivosť o jednotlivca a skupinu 

 Spolupracovať s pedagogickými  a odbornými zamestnancami pri tvorbe 

individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 Spolupracovať pri plánovaní a  príprave výchovno-vzdelávacích aktivít v škole 

 Plánovať prieskumy a aktivity vyplývajúce z aktuálnych potrieb školy 

 Nadväzovať a udržiavať vzťahy s jednotlivcom a skupinou, monitorovať ich potreby 

 Realizovať základné poradenské prístupy -  viesť rozhovor, voliť a aplikovať 

vhodné       poradenské metódy vo vzťahu k charakteru problému jednotlivca 

a skupiny 

 Realizovať konzultácie s jednotlivcom a skupinou 

 Spolupracovať pri realizácii poradenstva a konzultácií s pedagogickými a odbornými 

zamestnancami a inými odborníkmi 

 Uskutočňovať intervenciu na základe posúdenia reálneho stavu jednotlivca a skupiny 

 Aplikovať parciálne prvky psychoterapie (terapeutický vzťah, terapeutický rozhovor, 

empatia, facilitácia zmeny, vyhodnotenie terapeutického procesu) 

 Monitorovať výskyt sociálno-patologických a iných negatívnych javov v škole 

 Realizovať prevenciu sociálno-patologických a iných negatívnych javov u  jednotlivca 

a skupiny 

 Používať odporúčané (metodickým orgánom, expertom, uvádzajúcim odborným 

zamestnancom a pod.) preventívne programy 

 Spolupracovať pri tvorbe základných preventívnych programov 

 Používať rôzne druhy, formy a nástroje hodnotenia vlastnej odbornej činnosti 

(diagnostická, poradenská, terapeutická, preventívna) na základe: stanovených kritérií 

( manuály, metodické usmernenia, príručky, všeobecne záväzné právne 

predpisy),stanovených cieľov, spätnej väzby od rodičov, pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov, kolegov a pod. 

 Hodnotiť splnenie cieľov podľa stanovených kritérií úspešnosti odbornej činnosti 

vzhľadom na špecifiká jednotlivca a skupiny 

 Interpretovať výsledky hodnotenia odbornej činnosti a korigovať odbornú činnosť na 

základe zistení 

  

Modul 4: Profesijný rozvoj 

 Reflektovať a  priebežne vyhodnocovať úroveň svojich profesijných, osobnostných a 

etických kompetencií 

 Reflektovať a hodnotiť vlastnú odbornú činnosť v kontexte profesijného štandardu 

 Využívať sebareflexiu a reflexiu, pre svoj ďalší profesijný rast a sebarozvoj 

 Na základe reflexie a sebareflexie vypracovať a realizovať plán osobného a 

profesijného rozvoja/rastu 



 Využívať možnosti a rôzne formy kontinuálneho vzdelávania 

 Poskytovať spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 

Metódy vzdelávania 

Inštruktáž, riadený rozhovor, konzultácie, sebavzdelávanie, priama odborná činnosť, rozbory 

realizovaných programov pre žiakov zamerané na rozvoj ich osobnosti a duševného zdravia, 

sociálnych zručností a sociálnej kompetencie, individuálne poradenstvo, e-mailová 

komunikácia 

Opatrenia na zabezpečenie kvality vzdelávania 

Personálne zabezpečenie 

a) Adaptačné vzdelávanie začínajúceho odborného zamestnanca sa koná pod dohľadom 

uvádzajúceho odborného zamestnanca. 

b) Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného 

vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia 

profesijných kompetencií začínajúceho odborného zamestnanca na výkon pracovnej 

činnosti samostatného odborného zamestnanca. 

c) Špecializovanú činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca môže vykonávať len 

odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný 

zamestnanec s prvou atestáciou. 

d) Skúšobná komisia pre záverečný pohovor: 

1. Riaditeľ školy – predseda skúšobnej komisie 

2. Uvádzajúci odborný zamestnanec 

3. Príslušný zástupca riaditeľa školy 

Spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania 

Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje záverečným pohovorom a praktickou činnosťou, ktorú 

predvedie odborný zamestnanec – školský psychológ pred trojčlennou skúšobnou komisiou. 

Predsedom komisie je riaditeľ, ktorý vymenúva ostatných členov skúšobnej komisie. 

1. Praktická odborná činnosť – realizácia programu pre žiakov so zameraním na rozvoj 

sociálnych zručností a sociálnej kompetencie 

2. Záverečný pohovor s trojčlennou komisiou na témy: 

a) aktuálne školské predpisy a školská dokumentácia vrátane dokumentácie žiakov so 

ŠVVP 

b) teoretické východiská prevencie, prevencia výskytu sociálno-patologických a iných 

negatívnych javov u jednotlivcov a skupiny 

c) súčasné trendy a postupy v hodnotení priebehu pedagogicko-psychologickej 

činnosti 

Kritéria na úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania 



a) absolvovanie adaptačného vzdelávania podľa tohto programu (najmenej 75 % 

programu adaptačného vzdelávania), 

b) odporúčanie uvádzajúceho odborného zamestnanca vyjadrené v záverečnej správe, 

c) uskutočnená praktická odborná činnosť uvedená v spôsobe ukončenia adaptačného 

vzdelávania, 

d) záverečný pohovor podľa zadaných tém vyplývajúcich z cieľov a obsahu adaptačného 

vzdelávania. 

O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda 

skúšobnej komisie a ďalší členovia skúšobnej komisie a  odborný zamestnanec. Jedno 

vyhotovenie protokolu dostane odborný zamestnanec. 

Začínajúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne, môže 

požiadať o vykonanie adaptačného vzdelávania organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. 

   

Finančné, materiálne a technické zabezpečenie 

 Adaptačné vzdelávanie sa účastníkovi poskytuje bezplatne. Náklady spojené s finančným 

zabezpečením adaptačného vzdelávania budú hradené z rozpočtu školy. Vzdelávanie sa 

realizuje v priestoroch školy s využitím jej materiálneho a technického vybavenia. 

  

  

  

  

  

  

  

 


