HLAVIČKA
Bratislava, 2. november 2009
Číslo: EO xxx/2009
Vážená pani

Vxxxxx Kxxxxxa
Základná škola s materskou školou
Vxxxxxxxxxx ul. č. x, 821 06 Bratislava

V zmysle § 32 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Vás zaraďujem do kariérovej pozície
pedagogický zamestnanec špecialista.
Táto kariérová pozícia vyjadruje Vaše funkčné zaradenie na výkon špecializovaných činností, ktoré
vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií. V zmysle § 33 ods. 7 zákona
a v zmysle tohto Vášho zaradenia
Vás menujem
za uvádzajúceho pedagogického zamestnanca.
V zmysle § 6 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vediete, koordinujete a zodpovedáte za
priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca:
Axxx Oxxxxxxxxx, RČ: xxxxxx/xxxx
bytom Mxxxxxxxxx ul.č. xx, xxx xx Bratislava
Súčasťou obsahu adaptačného vzdelávania sú aj poznatky o všeobecne záväzných právnych predpisoch,
o rezortných predpisoch, o dokumentácii súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej
činnosti, vnútorných predpisoch zamestnávateľa a ostatnej dokumentácii zamestnávateľa. Adaptačné
vzdelávanie trvá spravidla jeden rok. Plánované ukončenie adaptačného vzdelávania oznámte
zamestnávateľovi spolu so vzdelávacím programom adaptačného vzdelávania.
O adaptačnom vzdelávaní ste povinná viesť záznam, v ktorom je uvedený dátum začatia adaptačného vzdelávania,
jeho priebeh, dátum ukončenia adaptačného vzdelávania, základné identifikačné údaje začínajúceho a
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré sú zhodné so základnými identifikačnými údajmi uvedenými v
protokole o ukončení adaptačného vzdelávania.
K záznamu sa ako prílohy prikladajú
a) vzdelávací program adaptačného vzdelávania,
b) záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca
c) protokol o ukončení adaptačného vzdelávania a
d) rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania podľa § 36 ods. 6 zákona.

Zamestnávateľ:
Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
riaditeľka školy
Prevzal:
V zmysle ustanovenia § 38) Zákonníka práce je povinnosťou zamestnávateľa doručiť písomnosti zamestnanca na pracovisku,
v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštou ako doporučenú zásielku.

Na vedomie:
1x - Axxx Oxxxxxxxxx

