Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 841 01 Bratislava

SMERNICA č. 6/2016
pre určenie štruktúry kariérových pozícií

2016

V súlade s § 32 odst.2 Zákona č.317/2009 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov kariérová pozícia vyjadruje funkčné
zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných
činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2, Bratislava vydáva v súlade s § 32
ods.3 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernicu o štruktúre kariérových pozícií
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy.
Čl. II.
Všeobecné ustanovenia
Podľa Zákona č.317/2009 § 32 ods.2 kariérové pozície sú:
a) pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista
b) vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec
Čl. III
Pedagogický zamestnanec špecialista
V súlade s § 33 ods.2 Zákona č.317/2009 Z. z. O pedagogických a odborných zamestnancoch
A o zmene a doplnení niektorých zákonov určujem pre Pedagogickú a sociálnu akadémiu,
Bullova 2, Bratislava pozície pedagogického zamestnanca špecialistu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

triedny učiteľ
výchovný poradca
kariérový poradca
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie
vedúci metodického združenia
koordinátor informatizácie
koordinátor prevencie
koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola
koordinátor činnosti žiackej školskej rady
projektový manažér

Čl. IV.
Vedúci pedagogický zamestnanec špecialista
1. Vedúcim pedagogickým zamestnancom špecialistom je:
a) riaditeľ školy
b) zástupca školy
2. Vedúceho pedagogického zamestnanca menuje riaditeľ školy.
3. Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto:
- spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č.317/2009
Z. z. v príslušnej kategórii
- vykonal prvú atestáciu
- najneskôr do 3 rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického
zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie
4. Ak vedúci pedagogický zamestnanec nesplní podmienky podľa § 34 ods.2 písm. d) a ods.3
zákona č.317/2009 Z. z., riaditeľ školy ho odvolá z kariérovej pozície riadiaceho
pedagogického zamestnanca.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Štruktúru kariérových pozícií prerokuje riaditeľ na pedagogickej rade.
2. Štruktúru kariérových pozícií prerokuje riaditeľ so zriaďovateľom.
3. Táto smernica je záväzná pre všetkých pedagogických zamestnancov školy

..................................................

Mgr. Galina Šimončičová
riaditeľka školy

V Bratislave, 5. 9. 2016

