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Názov vzdelávacieho programu: Formovanie právneho vedomia vychovávateľov
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Formovanie právneho vedomia a právnej kultúry správania mladých ľudí je nevyhnutnou úlohou kaţdej
spoločnosti a má dôleţitý význam v systéme výchovy. Do akej miery sa stane mladý človek
spoľahlivým, tvorivým aktívnym občanom, zodpovedným za svoje konanie, závisí predovšetkým od
výchovy k hlbokej úcte k našim zákonom, k schopnosti vyuţívať svoje práva, plniť povinnosti člena
spoločnosti a bojovať proti akémukoľvek porušovaniu zákonov.
Otázke rozvoja právneho vedomia venujú veľkú pozornosť dokumenty Národný plán výchovy k ľudským
právam, Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017, ktorých hlavným cieľom je upevniť
postavenie dieťaťa ako nositeľa práv a ľudskej bytosti s vlastnou dôstojnosťou a rozvíjajúcimi sa
schopnosťami a názormi. Venovať zvýšenú pozornosť rozvoju právneho vedomia odporúča na základe
výsledkov kontrolnej činnosti aj Štátna školská inšpekcia, Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality,
trestné právo a súdnictvo a za hlavný cieľ si to kladú aj štátne stratégie Národná protidrogová stratégia
SR na roky 2013 – 2020 a Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016.
Predkladaný vzdelávací program reaguje na význam a dôleţitosť rozvoja právneho vedomia, z čoho
vyplývajú veľké moţnosti pripravovať mladých ľudí na cestu k predchádzaniu vzniku a eliminácii
sociálno-patologických javov, na správne chápanie svojich práv a povinností, rešpektovanie práv
druhých, na stotoţnenie sa s cieľmi spoločnosti, na zodpovedné konanie, spoločenskú disciplínu.
K dosiahnutiu týchto cieľov je nevyhnutné pripraviť vychovávateľov a odovzdať im dostatok právnych
informácií potrebných na implementáciu právnej problematiky do situácií právnych skutočností,
s ktorými sa vychovávatelia vo svojej výchovnej činnosti stretávajú a musia ich riešiť.
Zámerom navrhovaného programu je umoţniť rozšírenie profesijných kompetencií vychovávateľov v
oblasti práva s aplikáciou do výchovnej činnosti.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná
Ciele vzdelávacieho programu:
Hlavný cieľ:
Prehĺbiť a rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti formovania právneho vedomia
a implementácie právnej problematiky do pedagogickej činnosti v súvislosti so zvládaním situácií
právneho charakteru vyskytujúcich sa v edukačnej praxi vychovávateľov.
Špecifické ciele:
 rozšíriť si vedomosti a zručnosti z hľadiska právneho vedomia vychovávateľov,
 prehĺbiť si schopnosti na sprostredkovanie právnej problematiky z oblasti teórie práva vo
výchovnom procese,
 prehĺbiť si schopnosti na sprostredkovanie právnej problematiky z oblasti rodinného práva vo
výchovnom procese,
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 prehĺbiť si schopnosti na sprostredkovanie právnej problematiky z oblasti trestného práva vo
výchovnom procese,
 rozvinúť si spôsobilosti na implementáciu ľudsko-právnej problematiky do výchovného programu
školského zariadenia.
Obsah vzdelávacieho programu:
MODUL 1: Základné pojmy teórie práva
Témy a problematika

Forma

- právo, právne a morálne normy, pramene práva
- pojem a druhy právnych noriem, účinnosť a platnosť právnych
noriem, odvetvia práva
- Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) ako
základ školskej reformy (školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,
výchovný program ŠZ)
- Školský poriadok ako základná školská právna norma
- ukáţky riešenia modelových situácií právnych skutočností
Spolu

prezenčná

Časový
rozsah
1
1
2
1
3
8

MODUL 2: Rodinné právo
Témy a problematika

Forma

- predmet a pramene rodinného práva, zásady rodinného práva
- rodina, typy rodinnej výchovy
- vzťahy medzi rodičmi a deťmi, rodičovské práva a povinnosti, práva
a povinnosti dieťaťa
- náhradná starostlivosť, vyţivovacia povinnosť
- ukáţky riešenia modelových situácií

prezenčná

prezenčná

Spolu

Časový
rozvrh
1
1
1
1
3
7

MODUL 3: Trestné právo
Témy a problematika

Forma

- trestný zákon, trestný poriadok, základy trestnej zodpovednosti, prezenčná
trestný čin, priestupok
- tresty a ochranné opatrenia, stíhanie mladistvých, deviácia,
kriminalita, nonkonformita, násilie, šikanovanie
- trestné konanie, orgány činné v trestnom konaní, prezumpcia neviny
- postavenie dieťaťa v slovenskom trestnom práva
- ukáţky riešenia modelových situácií právnych skutočností
prezenčná
Spolu

Časový
rozvrh
2
2
1
1
3
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MODUL č. 4: Ľudsko-právne minimum
Témy a problematika

Forma
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- charakteristika a filozofia ľudských práv, práva dieťaťa v kontexte
Dohovoru o právach dieťaťa
- násilie, rasizmus, diskriminácia, výchova k tolerancii
- implementácia výchovy k ľudským právam vo výchovnom programe
školského zariadenia
- ukáţky modelových situácií právnych skutočností zameraných na
implementáciu ľudských práv do práce vychovávateľa
Spolu

prezenčná

1
2
1

prezenčná

2
6

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu Formovanie právneho vedomia vychovávateľov má kompetencie
implementovať právnu problematiku do výchovnej praxe, vie získané informácie z oblasti teórie práva,
trestného práva, rodinného práva a z časti ľudsko-právne minimum implementovať do pedagogickej
činnosti.
Rozsah vzdelávacieho programu: 30 hodín
Trvanie vzdelávania: najviac 10 mesiacov
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň,
kariérová pozícia:
Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ
Podkategória pedagogických zamestnancov: Kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec,
- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
Kariérová pozícia: Vyučovací predmet: Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu vychovávateľ, v uvedenom kariérovom
stupni, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35
ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Spôsob prihlasovania:
Písomná prihláška na kontinuálne vzdelávanie podpísaná uchádzačom.
Spôsob preukázania k cieľovej skupine:
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického
zamestnanca do kategórie a kariérového stupňa. Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia
potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak riaditeľ školy alebo školského zariadenia nepotvrdí zaradenie
pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického
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zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloţí
poskytovateľovi.
Spôsob ukončovania:
Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.
Požiadavky na ukončovanie vzdelávania:
1. Najmenej 80%-ná osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
2. Záverečná prezentácia, ktorej obsahom je návrh postupu riešenia konkrétnej modelovej situácie
z praxe vychovávateľa pred účastníkmi vzdelávania a lektorom. Záverečná prezentácia bude
spracovaná v programe PowerPoint v rozsahu 15 – 20 snímok.
Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu:
Garant programu: PaedDr. Jana Verešová, PhD., učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou
atestáciou, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.
Garant spĺňa poţiadavky § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 317/2009 Z. z v znení neskorších predpisov.
Lektori programu:
Učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, vysokoškolskí pedagógovia, odborníci z praxe, z neziskových
organizácií a občianskych zdruţení zaoberajúci sa problematikou ľudských práv.
Lektori musia spĺňať podmienky čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R.
Finančné, materiálne zabezpečenie:
Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Profesijný a kariérový rast
pedagogických zamestnancov a z prostriedkov rozpočtu MPC. V prípade viacdňových vzdelávacích
podujatí bude ubytovanie a stravovanie hradené iba z prostriedkov národného projektu Profesijný
a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Cestovné náhrady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Technické a informačné zabezpečenie:
dataprojektor, notebook, tabuľa, flipčártové papiere a fixky, výukové CD, prezentácie v počítačových
programoch
Odporúčaná literatúra:
Prusák, J. 1997. Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK. 1997.
Schultz, I. – Schultzová, A., 1999. Právna náuka pre obchodné a hotelové akadémie. Bratislava:
SPN. 1999. ISBN 80-08-00402-9.
Ďurajková, D. – Kopecká, H. – Vargová D., 2011. Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia.
Bratislava: SPN – Mladé letá, s.r.o. 2011. ISBN 978-80-10-02052-2
Novelizovaný trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. 2013. Bratislava:
Epos. 2013
Ústava SR. 2011. Ţilina: Poradca. 2011.
Zákon o rodine. 2012. Ţilina: Poradca s.r.o. ISBN 8089213081
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Kováčik, J. 2006. Krátky sprievodca plnenia Dohovoru o právach dieťaťa. Bratislava: Metodickopedagogické centrum. 2006
Bebjak, S. 2009. Vieme, čo je rasizmus ?. Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum. 2009
Návrh počtu kreditov:
Spolu 8 kreditov, z toho 6 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia vzdelávania.
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