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Podaktivita 1.1 Revízia a inovácia profesijných štandardov
Úlohy 1.1 Personálne obsadenie

Zostavenie expertnej skupiny - výber a kreovanie

Uzatvorenie memoránd o spolupráci Hlavný odborný riešiteľ - interný

Revízia aktuálnych PŠ Člen expertnej skupiny - interný

Stanovenie východísk pre inováciu a tvorbu nových PŠ Člen expertnej skupiny - externý

Pracovné stretnutia cca 4 x do roka (max 3 dni) Člen pracovnej skupiny - interný

Stanovenie východísk pre inováciu a tvorbu nových PŠ Člen pracovnej skupiny - externý

Výber a kreovanie pracovných skupín - výzva na webe Posudzovateľ IPŠ - externý

Inovácia a tvorba nových profesijných štandardov Jazykový a grafický redaktor

Pracovné stretnutia PS 

Výzva na posudzovateľov IPŠ, určenie posudzovateľov IPŠ,  

Spracovanie posudkov IPŠ

Inovácia a tvorba PŠ

Spracovanie záverečnej redakcie /finálnej verzie/ PŠ

Doplnenie/prepracovanie PŠ

Jazyková korektúra

Odovzdanie PŠ na MŠVVaŠ



Podaktivita 1.2 Podpora zavádzania a realizácie zmien v 
školách a školských ......

• 1.2.1 Podpora zavádzania najlepších pedagogických skúseností do škôl
• 1.2.1.1 Najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti

• 1.2.1.2 Konferencie zamerané na výmenu najlepších skúseností

• 1.2.1.3 Podpora sieťovania – fóra učiteľov

• 1.2.1.4 Prieskumná činnosť

• 1.2.2 Zvyšovanie kvality v školách podporou procesov riadenia zmien
• 1.2.2.1 Vzdelávacie aktivity

• 1.2.2.2 Poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 



1.2.1.1 Najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti

Úlohy 1.2.1.1

Výzvy na spracovanie NOPS

Určenie odborného personálu

Spracovanie NOPS - 260

Posúdenie NOPS

Úprava a zverejnenie

Personálne obsadenie

Garant NOPS - interný

Odborný konzultant NOPS - interný 

Odborný konzultant / hodnotiteľ NOPS – externý

Spracovateľ NOPS - interný 

Hodnotiteľ  NOPS - interný



1.2.1.2 Konferencie zamerané na výmenu najlepších skúseností

Úlohy 1.2.1.2 

Príprava regionálnych konferencií

Realizácia regionálnych konferencií

Personálne obsadenie

Prednášajúci na konferenciách - externý

Moderátor konferencie - interný

Odborný personál konferencie - interný



1.2.1.3 Podpora sieťovania – fóra učiteľov

Úlohy 1.2.1.3 

Príprava učiteľských fór

Založenie skupiny účastníkov fóra v CIS

Správa skupiny účastníkov v CIS

Snímanie aktuálnych potrieb

Programové nastavenie a plánovanie činnosti fóra

Oslovenie lektorov, personálne zabezpečenie

Návrh programu metodického dňa

Podpora lektorov pri príprave materiálov

Spracovanie výstupov

Zverejnenie výstupov

Personálne obsadenie

Garant učiteľských fór - interný

Moderátor učiteľských fór - interný 

Lektor učiteľských fór - interný

Lektor učiteľských fór - externý



1.2.1.4 Prieskumná činnosť

Úlohy 1.2.1.4 

10 prieskumov 

1. učiteľ materskej školy, 

2. učiteľ prvého stupňa základnej školy, 

3. učiteľ druhého stupňa základnej školy, 

4. učiteľ strednej školy, 

5. učiteľ základnej umeleckej školy a učiteľ jazykovej 

školy, 

6. vychovávateľ a pedagogický asistent, 

7. majster odbornej výchovy, 

8. školský špeciálny pedagóg a všetky kategórie 

odborných zamestnancov, 

9. vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci 

10. špecialisti podľa § 36 ods. 1 a 2 zákona.

Personálne obsadenie

Analytik, konzultant - interný

Analytik, konzultant – externý

Technik informačných systémov – interný



1.2.2.1 Vzdelávacie aktivity

Úlohy 1.2.2.1 

Tvorba vzdelávacích programov a sád učebných zdrojov

Hodnotenie a schvaľovanie vzdelávacích programov

Príprava UPR a lektorov garantom vzdelávacieho programu

Realizácia vzdelávacích aktivít

Personálne obsadenie

Odborný garant VP - interný

Vedúci vzdelávacej skupiny - interný

Tvorca VP a UZ - interný 

Konzultant obsahu vzdelávacích programov a učebných zdrojov - externý

Hodnotiteľ VP a UZ - externý

Jazykový a grafický redaktor - externý 

Lektor VP - interný

Lektor VP - externý



1.2.2.2 Poradenstvo pedagogickým zamestnancom a 

odborným zamestnancom 

Individuálne poradenstvo zamerané na profesijný rozvoj PZ    a OZ 

Poradenstvo pre plánovanie profesijného rozvoja školy 

Poradenstvo pri procesoch sebahodnotenia a riadení zmien 

Poradenstvo pre budovanie inkluzívnej kultúry školy a školského 

zariadenia 

Iné poradenstvo pre PZ a OZ, VPZ a VOZ 

Úlohy 1.2.2.2 Poradenstvo pedagogickým 

zamestnancom a odborným zamestnancom 

Personálne obsadenie

Poradcovia v školách – interní

Poradcovia v školách - externí
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