ANALYTICKÝ LIST
Rezort, odvetvie, skupina odvetví:

Školstvo

Poradové číslo
hodnotenia: 2420

Číslo pracovnej činnosti:

Názov pracovnej činnosti:

Samostatný pedagogický zamestnanec – I.
Bezprostredne nadriadený zamestnanec:

Riaditeľ školy
Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania:

Úplné stredné odborné
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa
osobitného predpisu:

Doplňujúce pedagogické štúdium
Obsah pracovnej činnosti:
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, tréner športovej školy a tréner športovej triedy
v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych
služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú
rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec 30b)
- vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu x) učiteľom MŠ,
majstrom odbornej výchovy, trénerom športovej školy alebo školy so športovou triedou, pedagogickým
asistentom
- vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe majstrom odbornej
výchovy ,
- vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní výchovného programu xx) vychovávateľom,
utváranie podmienok vo výchove a vzdelávaní na prekonávanie architektonických, informačných, jazykových,
zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér pedagogickým asistentom,
- samostatné vykonávanie pedagogickej činnosti,
- výkon špecializovaných činností triedneho učiteľa, ktorý v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá
za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie
podmienok pre rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými
pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným
zástupcom pedagogické poradenstvo,
- výkon špecializovaných činností výchovného poradcu, ktorý zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní
výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných,
konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností;
- výkon špecializovaných činností kariérového poradcu, ktorý vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na
ich vstup na trh práce,
- výkon špecializovaných činností vedúceho predmetovej komisie, vedúceho metodického združenia alebo
vedúceho študijného odboru, ktorý koordinuje, hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie
podľa osobitného predpisu v zverenej oblasti plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľa sa na
organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonáva projektovú,
poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania,
- výkon špecializovaných činností, napr. koordinátora informatizácie, ktorý zabezpečuje poradenstvo v oblasti
informatizácie a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovnovzdelávacom procese; môže zabezpečovať aj chod a údržbu informačného systému, ak zamestnávateľ nemá
tieto činnosti zabezpečené iným spôsobom; špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie.
Poznámka :
30b
)§ 27 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
x
) § 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
xx
) § 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
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