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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre PO1 

Vzdelávanie OPĽZ (ďalej len „SO“) vypracovalo usmernenie k predkladaniu zoznamu 

študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax v danom semestri najmä 

v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach uvedených v §37 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „cvičné školy“).  

Usmernenie stanovuje podrobnosti a formu predkladania zoznamu študentov učiteľských 

fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax (hospitačnú, výstupovú priebežnú a výstupovú 

súvislú) v danom semestri v cvičných školách. Tento zoznam  je spolu s predloženými 

podpísanými rozbormi podkladom k preplateniu výdavkov súvisiacich s činnosťou cvičného 

učiteľa. Cvičný učiteľ vykonáva rozbor/analýzu každej priamej vyučovacej činnosti 

(vyučovacia hodina v škole) alebo priamej výchovnej činnosti (školské zariadenie) študenta, 

ktorú priamo odučí počas praxe.   

Finančné prostriedky budú  v súlade so štandardnou stupnicou jednotkových nákladov „prax 

študentov učiteľských fakúlt – prax budúcich učiteľov – hodina priameho rozboru jednotky 

priamej vyučovacej činnosti (vyučovacia hodina v škole) alebo priamej výchovnej činnosti 

(školské zariadenie) študenta cvičným učiteľom“ uhradené prijímateľovi po ukončení 

semestra na základe zdokladovania skutočne realizovaných priamych rozborov  v prípade 

inovovaných praxí, praxí podľa novej metodiky a/alebo zvýšeného rozsahu praxí (ďalej len 

„skutočne realizované priame rozbory“). Jednotkové náklady sa týkajú pedagogických praxí 

nad rámec ich financovania zo štátneho rozpočtu.  

Prijímateľ je povinný zasielať na SO k žiadosti o platbu, pri ktorej si nárokuje výdavky na 

skutočne realizované priame rozbory vyplnenú tabuľku „Zoznam študentov učiteľských fakúlt 

absolvujúcich pedagogickú prax - Prijímateľ“ k príslušnému projektu, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tohto usmernenia.  Zároveň je potrebné k tabuľke priložiť podpísané rozbory cvičných 

učiteľov.  

Tabuľka „Zoznam študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax - Prijímateľ“ 

je vyhotovená na akademický rok (zimný a letný semester). Prijímateľ vypĺňa údaje za 

predmetný semester, za ktorý si nárokuje výdavky na skutočne realizované priame rozbory.  

Nakoľko je preplatenie výdavkov, týkajúcich sa pedagogických praxí študentov 

pedagogických fakúlt v súlade so zjednodušeným vykazovaním výdavkov previazané na 



hodinu priameho rozboru jednotky priamej vyučovacej činnosti alebo priamej výchovnej 

činnosti, vykonaných cvičným učiteľom, tabuľka je nastavená tak, že k cvičným učiteľom sú 

priradení študenti absolvujúci pedagogickú prax. V tabuľke sú údaje o typoch praxe rozdelené 

osobitne za hospitačné a priebežné praxe, z dôvodu, že pri hospitačných praxiach môže nastať 

situácia, že hospitačnej praxe (náčuvu) u jedného cvičného učiteľa sa zúčastní viacero 

študentov v rovnakom čase a vypracovaný je 1 rozbor. V takomto prípade uvedie prijímateľ 

cvičného učiteľa, ktorý vykonáva rozbor/analýzu náčuvu do tabuľky toľkokrát, koľko 

študentov sa uvedeného náčuvu zúčastnilo a priradí k nemu mená všetkých študentov 

(každého do osobitného riadku). Zároveň sa hodina rozboru vypracovaná cvičným učiteľom 

delí počtom študentov, ktorí sa náčuvu zúčastnili. Teda, ak napr. 1 cvičný učiteľ mal na 

hospitačnej praxi naraz 2 študentov, cvičný učiteľ bude uvedený 2x a do každého riadku 

osobitne sa k nemu priradia 2 študenti. Zároveň sa uvedie k cvičnému učiteľovi do každého 

riadku počet rozborov/počet realizovaných hodín rozborov 1/2, teda spolu za obidvoch 

študentov je to 1 rozbor.  

Tento postup platí pri zdokladovaní skutočne realizovaných priamych rozborov za hospitačné 

praxe (náčuvy) v prípade inovovaných praxí, praxí podľa novej metodiky a/alebo zvýšeného 

rozsahu praxí financovaných z dotácií ŠR, ako aj pedagogických praxí financovaných nad 

rámec ŠR z projektu.  

Zoznam študentov učiteľských fakúlt vzdelávania (spolu s podpísanými rozbormi) predkladá 

prijímateľ prvýkrát k žiadosti o platbu, v ktorej si nárokuje výdavky na skutočne realizované 

priame rozbory. Zároveň prijímateľ posiela zoznam v elektronickej podobe príslušnému 

projektovému manažérovi na SO.  

Pri prvej žiadosti o platbu, v ktorej si nárokuje výdavky na skutočne realizované priame 

rozbory uvedie prijímateľ v tabuľke „Zoznam študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich 

pedagogickú prax - Prijímateľ“ link na Zmluvu o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom 

rozpočtu MŠVVaŠ SR za daný kalendárny rok zverejnenú v Centrálnom registri Zmlúv a ako 

prílohu k žiadosti o platbu priloží akreditovaný študijný program.      

Ku každej ďalšej žiadosti o platbu, v ktorej si nárokuje výdavky na skutočne realizované 

priame rozbory, prijímateľ predkladá v papierovej podobe ako prílohu k žiadosti o platbu  

aktuálny zoznam študentov učiteľských fakúlt vrátane podpísaných rozborov cvičných 

učiteľov (za ukončený semester, za ktorý si nárokuje výdavky na skutočne realizované priame 



rozbory). Zároveň zasiela elektronicky príslušnému projektovému manažérovi aktualizovanú 

tabuľku - kompletný aktualizovaný zoznam študentov učiteľských fakúlt za všetky 

predchádzajúce nárokované semestre (celkový). V aktualizovanej tabuľke (celkovej), 

posielanej len elektronicky, je potrebné farebne vyznačiť zmeny, resp. doplnené údaje, ktoré 

nastali u cvičných učiteľov, resp. študentov,  oproti predchádzajúcemu semestru. To znamená, 

že do aktualizovanej tabuľky Prijímateľ jednak doplní nové údaje za posledný ukončený 

semester, a okrem toho, ak u cvičného učiteľa, resp. študenta, ktorí sa zúčastnili praxe 

v letnom semestri a pokračovali v zimnom semestri nastane zmena ako napr. zmena 

priezviska, doplnenie titulu, a.i., tieto zmeny v tabuľke farebne vyznačí.      

V prípade, ak je prijímateľom vysoká škola, ktorá aktivity pedagogickej praxe realizuje pre 

viacero učiteľských fakúlt v rámci jedného projektu, predloží prijímateľ zoznam študentov 

samostatne za každú učiteľskú fakultu.  

Postup k vypĺňaniu tabuľky „Zoznam študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú 

prax - Prijímateľ“ je súčasťou excel súboru s rovnakým názvom  v hárku legenda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 1. Tabuľka: Zoznam študentov učiteľských fakúlt, absolvujúcich pedagogickú prax- 

Prijímateľ  

 


