Adaptačné vzdelávanie odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ

Na základe aktuálnych informácií v súvislosti s adaptačným vzdelávaním odborných
zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ v školskom roku 2020/2021 prijatých do pracovného pomeru
(nielen) v súvislosti s národným projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“
oznamuje CPPPaP alternatívy, umožňujúce uskutočniť adaptačné vzdelávanie za aktuálnych
legislatívnych a procesných podmienok.

Adaptačné vzdelávanie je možné zabezpečiť prostredníctvom:
1. Najbližšej MŠ, ZŠ a SŠ a ich odborných zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady na uvádzajúceho odborného zamestnanca.
2. CPPPaP, resp. CŠPP a ich odborných zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady na uvádzajúceho odborného zamestnanca.
V prípade využitia uvádzajúcich odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP na účely
adaptačného vzdelávania pre MŠ, ZŠ a SŠ je nutné s týmito uvádzajúcimi odbornými
zamestnancami uzavrieť dohodu o vykonaní práce, ktorá by zabezpečovala po
formálnej stránke právny vzťah medzi inštitúciou (MŠ, ZŠ a SŠ) a uvádzajúcim
odborným zamestnancom. V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že dohoda o vykonaní
práce je nad rámec pracovného úväzku odborného zamestnanca, vykonáva sa
v osobnom voľne zamestnanca a nie je možné, aby sa časy výkonu práce vzájomne
prekrývali. Dohodu o vykonaní práce je možné uzavrieť so zamestnancom v danom
prípade iba so súhlasom jeho zamestnávateľa, nakoľko odborný zamestnanec
nedisponuje materiálno-technickým vybavením, ktoré by umožňovalo riadny výkon
činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca v súvislosti s požiadavkami, ktoré sú
uvedené v Zákone 138/2019. Z tohto dôvodu bude môcť uvádzajúci odborný
zamestnanec CPPPaP poskytovať metodické vedenie uvádzanému odbornému
zamestnancovi MŠ, ZŠ a SŠ počas pracovnej doby v CPPPaP tak, aby bola zabezpečená
kvalita a rozsah adaptačného vzdelávania.
Odborného zamestnanca z radov zamestnancov CPPPaP Žilina je možné osloviť priamo
prostredníctvom sekcie kontakt, pokiaľ má uvedené pri svojom mene, že je uvádzajúcim
odborným zamestnancom v tejto súvislosti prostredníctvom skratky UOZ.
3. Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Na základe
rokovania Metodickej rady (MR) VÚDPaP zo dňa 12.11.2020 plynie nasledovné:
VÚDPaP bude pre potreby MŠ, ZŠ a SŠ poskytovať podporu v adaptačnom vzdelávaní
odborných zamestnancov formou metodických materiálov, on-line seminárov

a webinárov a zabezpečí tak realizáciu adaptačného vzdelávania po odbornej stránke.
V súvislosti s takto nadstavenou podporou v rámci adaptačného vzdelávania bude
VÚDPaP iniciovať zmeny v legislatívne, konkrétne Zákon 138/2019 tak, aby
uvádzajúcim zamestnancom odborného zamestnanca mohol byť formálne riaditeľ školy
(MŠ, ZŠ, SŠ) ktorý by tak svojou funkciou zastrešil celý proces adaptačného
vzdelávania po formálnej stránke a VÚDPaP by prostredníctvom svojich zamestnancov
zabezpečil odbornú časť adaptačného vzdelávania.
Pre túto alternatívu je vhodné kontaktovať zamestnankyňu VÚDPaP Mgr. Beátu
Likeovú, ktorá na MR VÚDPaP predstavila túto alternatívu a svojou pracovnou
pozíciou Hlavný odborný riešiteľ zodpovedá za jej administrovanie.
4. Metodicko-pedagogické centrum zabezpečuje podľa vyjadrenia riaditeľky VÚDPaP,
prezentovaného na MR VÚDPaP, adaptačné vzdelávanie iba v tom prípade, ak odborný
zamestnanec neuspeje v adaptačnom vzdelávaní do 2 rokov od nástupu do zamestnania.

Metodická rada VÚDPaP odporúča dodržať vyššie uvedený postup pri realizácii adaptačného
vzdelávania odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ.
CPPPaP Žilina vie v aktuálnej situácii zabezpečiť adaptačné vzdelávanie iba odborným
zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí pracujú na pozícii „školský psychológ“.

CPPPaP Žilina bude od januára 2021 realizovať stretnutia (semináre, workshopy, supervíziu)
pre odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ nezávisle na spôsobe, akým budú zaradení do
adaptačného vzdelávania (samozrejme, za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení
nariadených Hlavným hygienikom SR, RÚVZ, Vlády SR,). Všetky informácie o plánovaných
stretnutiach budú uverejnené na webovom sídle CPPPaP Žilina v sekcii aktuality.
Prajeme Vám krásne dni.

V Žiline 09.12.2020

Mgr. Ivan Moravčík
riaditeľ CPPPaP

