
ANALYTICKÝ LIST 

Rezort, odvetvie, skupina odvetví: 

Školstvo 

Poradové číslo 

hodnotenia:2424 

Číslo pracovnej činnosti:  

 

Názov pracovnej činnosti: 

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – II. 

  

Bezprostredne nadriadený zamestnanec: 

zástupca riaditeľa školy alebo riaditeľ školy 
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: 

Vyššie odborné vzdelanie 

Osobitný kvalifikačný predpoklad 

podľa osobitného predpisu: 

I. atestácia 

Bezprostredne podriadení zamestnanci: 

Obsah pracovnej činnosti: 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ 

základnej umeleckej školy alebo tréner, zaradený do kariérového stupňa pedagogický 

zamestnanec s prvou atestáciou.
30b) 

 
 Pedagogická činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu 

x)
, 

 pedagogická činnosť vykonávaná samostatne, 

 výkon špecializovaných činností triedneho učiteľa, ktorý v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá 

za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,  

 výkon špecializovaných činností vedúceho predmetovej komisie, člena umeleckej rady, ktorý koordinuje, 

hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu v zverejnenej oblasti 

plnenia školského vzdelávacieho programu,  

 podieľanie sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonávanie 

projektovej, poradenskej a hodnotiacej činnosti zameranej na kvalitu výchovy a vzdelávania, 

 systematická verejná prezentácia odborných umelecko-pedagogických výstupov v rámci školy, ale aj 

v celoslovenskom a medzinárodnom kontexte, 

 výkon činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, vedúceho zamestnanca, 

 výkon učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť vykonáva najmenej sedem rokov, 

 výkon člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania a člena skúšobnej komisie pre prvú 

atestáciu, 

 utváranie podmienok pre rozvoj sociálnych vzťahov žiakov, spolupráca s pedagogickými zamestnancami školy 

a rodičmi žiakov v záujme skvalitnenia a zvyšovania úrovne výchovy a vzdelávania, 

 zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní. 

Poznámka :  
30b) Zákon 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. 
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