ANALYTICKÝ LIST
Rezort, odvetvie, skupina odvetví:
Školstvo

Poradové číslo
hodnotenia: 2431

Číslo pracovnej činnosti:

Názov pracovnej činnosti:
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou IV.
Bezprostredne nadriadený zamestnanec:
Riaditeľ školy

Kvalifikačný predpoklad vzdelania:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa
osobitného predpisu:
Druhá atestácia

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Obsah pracovnej činnosti:
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej
školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy
a učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo
tréner športovej triedy v škole, v 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 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou30b)


pedagogická činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu*) alebo výchovného programu**)
alebo pri poskytovaní kontinuálneho vzdelávania,



výkon špecializovaných činností triedneho učiteľa, výchovného poradcu, kariérového poradcu, vedúceho
predmetovej komisie, vedúceho metodického združenia, vedúceho študijného odboru koordinátora informatizácie,



výkon špecializovaných činností určených riaditeľom školy, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom
informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie,



výkon činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo
cvičného školského zariadenia, vedúceho pedagogického zamestnanca,



výkon činností učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť vykonával najmenej sedem rokov,



výkon činností člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania



výkon činností člena skúšobnej komisie pre prvú atestáciu,



výkon činností odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania,



výkon činností člena skúšobnej komisie pre druhú atestáciu,



výkon činností delegovaného člena medzinárodných expertných komisií a národných expertných komisií,



výkon prieskumno-analytickej činnosti týkajúcu sa poznania a vedúcu k zlepšeniu stavu vzdelávania a výchovy
a odbornej činnosti.

Poznámka :
30b
) § 27 zákona č. ..../2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
*) § 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
**) § 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
Dátum hodnotenia:

Hodnotiteľ:

Podpis:

