
 

 

 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

 

 

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce k II. atestácii 

pedagogický zamestnanec – kategória „vychovávateľ“ 
 

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom 

vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

z 19. októbra 2009 

 

§ 14 

Obsah atestácie 

 

(2) Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie 

tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca pri riešení 

odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti podľa § 31 

zákona a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií 

pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. 

 

(3) Obsah druhej atestácie vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a 

podkategórie pedagogických zamestnancov alebo pre jednotlivé kategórie odborných 

zamestnancov. Obsah prvej atestácie a obsah druhej atestácie vymedzuje aj vyučovací 

predmet alebo študijný odbor, pre ktorý pedagogický zamestnanec alebo odborný 

zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie. 

 

(4) Tematické okruhy pre prvú atestáciu alebo druhú atestáciu pre jednotlivé kategórie a 

podkategórie pedagogických zamestnancov alebo pre jednotlivé kategórie odborných 

zamestnancov určí organizácia alebo vysoká škola podľa § 49 ods. 3 zákona (ďalej len 

„atestačná organizácia“). Tematické okruhy určené atestačnou organizáciou schvaľuje 

ministerstvo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce k druhej atestácii pedagógov – 

kategória „vychovávateľ“ 

 

a) taxonómie cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti a ich využitie v školskom zariadení, 

súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, inovácie 

v uplatňovaní výchovných štandardov v čase mimo vyučovania, 

 

b) inovatívnosť v tvorbe tematických oblastí výchovy, koncepčný zámer výchovy 

a vzdelávania vo voľnom čase, stratégie uspokojovania potrieb a rozvíjania záujmov 

žiakov mimo vyučovania, 

 

c) aplikácia teórií výchovy v práci vychovávateľa, implementácia aktivizujúcich metód 

a moderných koncepcií vo voľnočasových aktivitách, 

 

d) výchova a hodnotenie vývinu osobnosti žiaka v celostnom rozmere, systém nástrojov 

evalvácie a autoevalvácie vo výchovnom programe, 

 

e) práca vychovávateľa so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 


