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Čl. 1 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 
Riaditeľ školy Základnej školy s materskou školou,  Hradná 342 Liptovský Hrádok  

( ďalej len ZŠ s MŠ)  

 

v y d á v a 

 

INTERNÚ SMERNICU O ADAPTAČNOM VZDELÁVANÍ ZAČÍNAJÚCICH 

PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH 
 

Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na všetkých  zamestnancov  ZŠ s MŠ. Podľa § 36  

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov stanovuje 

pravidlá pre priebeh a ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických 

a odborných zamestnancov. 

 

Čl. 2 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

1. Adaptačného vzdelávania sa zúčastňuje každý začínajúci pedagogický (odborný) 

zamestnanec. Adaptačného vzdelávania sa zúčastňuje aj pedagogický (odborný) 

zamestnanec, ktorý uzatvára prvý pracovný pomer v školstve. 

2. Činnosť uvádzajúceho pedagogického (odborného) zamestnanca vykonáva pedagogický 

(odborný) zamestnanec s I. atestáciou. Do 31. 12. 2016 môže túto činnosť vykonávať aj 

samostatný pedagogický (odborný) zamestnanec, ktorý má aspoň päť  rokov pedagogickej 

(odbornej) praxe. 

3. Spôsob realizácie adaptačného vzdelávania: 

a) samoštúdium 

b) pedagogická (odborná) činnosť 

c) tvorba a vypĺňanie pedagogickej dokumentácie 

d) aktívna účasť na práci metodických útvarov 

e) oboznámenie sa s materiálnym vybavením školy (školského zariadenia) 

 
Čl. 2 

PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA 

 

1. Názov programu:  „Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického 

(odborného) zamestnanca“ ( v názve sa stanoví kategória, prípadne podkategória) 

2. Program adaptačného vzdelávania obsahuje: 

a) čiastkové ciele vzdelávania, termín ich plnenia a termín ich priebežnej kontroly  

b) personálne zabezpečenie 

c) spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania 

3. Obsahom adaptačného vzdelávania je súhrn teoretických vedomostí a praktických 

zručností a postupov špecifických pre vykonávanie činností, ktoré pedagogický (odborný) 

zamestnanec nemohol získať predchádzajúcim vzdelávaním. 

Ide najmä o: 
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a) základné vedomosti o organizácii a štruktúre školy alebo školského zariadenia,  

b) podmienkach a potrebách školy a konkrétneho pracoviska, 

c) všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré upravujú činnosť školy,1)  

d) predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane a ich 

rozpracovanie vo vnútorných predpisoch školy, 

e) registratúrnom poriadku školy, 

f) spôsobe fungovania informačného systému školy a o pravidlách bezpečného 

používania intranetu a internetu v škole, 

g) pracovnom a organizačnom poriadku školy, 

h) školskom vzdelávacom programe alebo výchovnom programe školy, 

i) pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii školy a o jej vedení, 

j) zručnosti samostatne využívať získané vedomosti pri vykonávaní pedagogickej 

činnosti alebo odbornej činnosti podľa príslušnej kategórie alebo podkategórie 

do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený 

ako napríklad: 

 plánovanie vyučovacej hodiny a vyučovacej činnosti, výchovnej hodiny 

a výchovnej činnosti alebo odbornej činnosti, 

 vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti alebo 

odbornej činnosti a ich väzba na platné výchovno-vzdelávacie programy 

školy, 

 organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, hodine 

priamej výchovnej činnosti (ďalej len „hodina“) alebo organizácia práce 

odbornej činnosti, 

 vypracovanie vlastných tematických plánov alebo plánov výchovno-

vzdelávacej činnosti s využitím špecifík školy, jej materiálneho 

zabezpečenia a regionálnych prvkov, 

 pravidelné písomné pripravovanie sa na výchovno-vzdelávaciu, výber 

pomôcok,  

 využívanie moderných metód, ich účelné a efektívne využitie pri výkone 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, 

 využívanie a manipulácia s didaktickou technikou, 

 evidovanie  informácií o osobnosti dieťaťa alebo žiaka a jeho rozvoji, 

 kontrolovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu alebo 

odbornej činnosti s rešpektovaním špecifík ústnej, písomnej a praktickej 

kontroly výsledkov a dodržiavanie profesijnej etiky pri kontrole 

a  hodnotení, 

 uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, zaraďovanie prierezových 

tém, 

                                                             
1 ) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacie predpisy k týmto zákonom, ktoré sa dotýkajú 

problematiky zamestnávateľa) 
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 vypracúvanie individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 komunikovanie so zákonnými zástupcami a organizáciami, ktoré sa na 

výchove a vzdelávaní podieľajú. 

4. Obsah programu adaptačného vzdelávania sa stanoví tak, aby mohol byť začínajúcim 

pedagogickým zamestnancom alebo začínajúcim odborným zamestnancom zvládnutý 

spravidla v rozsahu 

a) troch mesiacov, ak ide o začínajúceho pedagogického asistenta, začínajúceho 

zahraničného lektora, 

b) jedného roku, ak ide o ostatných začínajúcich pedagogických zamestnancov 

alebo začínajúcich odborných zamestnancov. 

 

Čl. 3 

SPÔSOB UKONČENIA A POŽIADAVKY NA UKONČENIE ADAPTAČNÉHO 

VZDELÁVANIA 

 
1. Adaptačné vzdelávanie pedagogický zamestnanec končí otvorenou hodinou a záverečným 

pohovorom pred trojčlennou komisiou.  

2. Komisiu menuje riaditeľ školy. Tvorí ju: uvádzajúci učiteľ, zástupca riaditeľa školy (alebo vedúci 

metodického združenia, predmetovej komisie), riaditeľ školy.  

3. Výber témy otvorenej hodiny  môže byť ponechaný aj na začínajúceho pedagogického zamestnanca 

pred ukončením vzdelávania. 

4. Pedagogický zamestnanec končí adaptačné vzdelávanie pohovorom pred trojčlennou 

komisiou (zloženie podľa bodu 2) 

5. Témy záverečného pohovoru  sú stanovené v súlade s obsahom adaptačného vzdelávania. 

6. V požiadavkách na ukončenie adaptačného vzdelávania riaditeľ bližšie určí kritériá na úspešné 

ukončenie (Príloha č.1). 

Čl. 4  

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA 

 
1. Personálne zabezpečenie programu adaptačného vzdelávania obsahuje 

a) meno a priezvisko uvádzajúceho pedagogického zamestnanca 

b) meno a priezvisko začínajúceho pedagogického zamestnanca, 

c) zloženie trojčlennej skúšobnej komisie, pred ktorou sa uskutoční záverečný 

pohovor; zloženie nemusí byť určené menovite vopred, uvedie sa len kategória 

a kariérová pozícia pedagogických zamestnancov, z ktorých bude riaditeľ 

členov vyberať. Konkrétne vymenovanie riaditeľ vykoná najneskôr desať dní 

pred ukončením. 

 

Čl. 5 

TERMÍN UKONČENIA ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA 

 
Riaditeľ určí predpokladaný termín ukončenia adaptačného vzdelávania. 
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Zoznam príloh 

Príloha 1  Kritéria na úspešné zvládnutie adaptačného vzdelávania 

Príloha 2  Menovanie členov skúšobnej komisie 

Príloha 3  Záznam o adaptačnom vzdelávaní 

Prílohy k Záznamu o adaptačnom vzdelávaní: 

Príloha 3a  Program adaptačného vzdelávania 

Príloha 3b  Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca  

Príloha 3c  Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania  

Príloha 3d  Rozhodnutie o ukončení/neukončení adaptačného vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov smernice: o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných 

zamestnancoch 

Druh a číslo predpisu: vnútorný organizačný predpis č. 02/2016 

Oblasť platnosti: predpis je záväzný pre zamestnancov školy 

Počet strán: 4 

Dátum predloženia predpisu pedagogickej rade na schválenie: 07.04.2016 

Platnosť predpisu: od 08.04.2016 

Predpis predkladá: PaedDr. Marián Žiška, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   PaedDr. Marián Žiška 

  



Príloha č. 1 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HRADNÁ 342 033 01 LIPT. HRÁDOK 

 

 

 

                          Kritériá hodnotenia adaptačného vzdelávania učiteľa 

 

1. Zhodnotenie hospitačnej činnosti. 

2. Hodnotenie písomných príprav na vyučovanie. 

3. Vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej dokumentácie školy. 

4. Uplatňovanie legislatívy v školskej praxi. 

5. Vedomosti o ŠVP, ŠkVP. 

6. Úroveň vypracovania vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov, využívanie 

materiálneho vybavenia školy, vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej 

činnosti, zaraďovanie prierezových tém. 

7. Vypracovanie individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

8. Realizácia otvorenej hodiny, prezentácia a využívanie moderných metód a foriem 

vyučovania. Písomná príprava podľa predhospitačného záznamu. 

9. Zručnosti v získavaní informácií prostredníctvom elektronických médií, využívanie 

webových stránok MŠ SR, ŠPÚ, ŠIOV, NÚCEM. 

10. Písomné plánovanie a organizačné zabezpečenie súčasti výchovy a vzdelávania podľa 

vlastného výberu - exkurzia, výlet. Predloženie správy a vyúčtovania (cestovný príkaz). 

11. Záverečný pohovor, preukázanie vedomostí a samostatnosti v komunikácii k určeným 

témam. 

 

 

 

Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy 

odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvedie vo svojej záverečnej 

správe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku, dňa ................................ 

      

      

      

  

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HRADNÁ 342 033 01 LIPT. HRÁDOK 

 

         

Titl. 

         Meno a priezvisko 
         ZŠ s MŠ Hradná 342 

         Liptovský Hrádok 

 

           

Váš list číslo/zo dňa        Naše číslo    Vybavuje/linka    ZŠ s MŠ Hradná Lipt. Hrádok 

                číslo        číslo    dátum 

 

 

Vec 

Menovací dekrét 

 
V súlade s § 36 ods. 4 Zákona č. 317/2009 Z. z. Vás menujem 

 

za člena skúšobnej komisie 

 

na ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov v ZŠ s MŠ Hradná 342, 

Liptovský Hrádok v školskom roku ......................... . 

 

 

 

                  

 

            PaedDr. Marián Žiška 

                 riaditeľ školy 

 

 

 

Na vedomie: 

1 x Pre zamestnanca 

1 x Pre spis 

 

 

 

 

Prevzal(a): 

Dňa: 

Podpis:                             

 

 



Príloha č. 3 

 

Záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca 

 

 
Adaptačné vzdelávanie začalo dňa:  

Riaditeľ školy/školského zariadenia (podpis):  

Začínajúci pedagogický zamestnanec (podpis):  

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec (podpis):  

 

 

1. Začínajúci pedagogický zamestnanec 

Meno a priezvisko:  

Dátum a miesto narodenia:  

Absolvoval (názov školy, fakulty, rok ukončenia):  

Odborné zameranie/aprobácia:                                                 

Škola/školské zariadenie (adresa):  

 

2. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

Meno a priezvisko:  

Aprobácia, zameranie:  

Škola/školské zariadenie (adresa):  

 

3. Adaptačné vzdelávanie sa realizuje podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a podľa vyhlášky 

o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách pedagogických  zamestnancov  a  odborných  

zamestnancov  (ďalej  len  vyhláška) 

4. Program adaptačného vzdelávania: viď (príloha č. 3a smernice) 

5. Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca (príloha č. 3b smernice) 

6. Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania (príloha č. 3c smernice) 

7. Rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania (príloha č. 3d smernice) 

 

Adaptačné vzdelávanie bolo ukončené dňa:  

Riaditeľ školy/školského zariadenia (podpis):  

Začínajúci pedagogický zamestnanec (podpis):  

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec (podpis):  

 

 

Pečiatka školy/školského zariadenia: 



 

Príloha č. 3a 
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HRADNÁ 342 033 01 LIPT. HRÁDOK 

 

                                   Program adaptačného vzdelávania učiteľa  

  

 
  

  

Školský rok:   

Meno a priezvisko uvádzaného učiteľa:   

Aprobácia:                             

Úväzok:   

Meno a priezvisko uvádzajúceho učiteľa:   

Aprobácia:   

 

 

  

SEPTEMBER Dátum realizácie 

1. Vypracovanie rámcového programu adaptačného vzdelávania.   

2. Pohovor a individuálna konzultácia s uvádzaným učiteľom.   

3. Oboznámenie s pedagogickou dokumentáciou - triedna kniha, triedny výkaz.   

4. Oboznámenie s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi.   

5. Inštruktáž k tvorbe tematických výchovno-vzdelávacích plánov.   

6. Inštruktáž k písaniu príprav na vyučovacie hodiny.   

7. Prihlasovanie do aSc agendy, školskej pošty a kopírky.   

8. Práca s aSc agendou – inštruktáž.   

9. Oboznámenie s Vnútorným poriadkom školy a Pracovným poriadkom.   

10. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

    

OKTÓBER Dátum realizácie 

1. Oboznámenie so školskými tlačivami a ich evidencia.   

2. Oboznámenie sa so školskom knižnicou a dostupnou literatúrou v nej.   

3. Preštudovanie POP na daný školský rok.   

4. Oboznámenie s poradnými orgánmi riaditeľa školy (MZ, PK, VP, RŠ) ...   

5. Slovné hodnotenie žiakov - ako slovne hodnotiť, postup pri slovnom hodnotení   

6. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

    

NOVEMBER Dátum realizácie 

1. Hospitácia uvádzajúceho učiteľa.   

2. Rozbor vyučovacej hodiny uvádzajúcim učiteľom.   

3. Postup pri riešení zlej školskej dochádzky žiakov - konzultácia s výchovným   

    poradcom.   

4. Účasť na zasadnutí PK a MZ.   

5. Rozbor a riešenie hlavných úloh a povinností zo zasadania PK a MZ.   

6. Pomoc pri vypisovaní podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu.    



 

7. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

  

DECEMBER Dátum realizácie 

1. Zadávanie domácich úloh pre žiakov.   

2. Príprava prezentácie na počítači k vybranej vyučovacej hodine.   

3. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

  

JANUÁR Dátum realizácie 

1. Preštudovanie pokynov na hodnotenie žiakov so ŠVVP   

2. Kontrola pedagogickej dokumentácie uvádzajúcim učiteľom.   

3. Pomoc pri vypisovaní podkladov pre polročnú klasifikáciu.   

4. Zadávanie známok do programu aSc agenda.   

5. Pomoc pri tvorbe charakteristík žiakov.   

6. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

7. Dopísanie triednej knihy, triedneho výkazu a osobných záznamov.   

8. Tlač polročných vysvedčení.   

    

FEBRUÁR Dátum realizácie 

1. Pomoc pri príprave žiakov na rôzne súťaže.   

2. Náčuvy v triedach.   

3. Riešenie zlej školskej dochádzky žiakov.   

4. Hospitácia uvádzajúceho učiteľa.    

5. Rozbor vyučovacej hodiny uvádzajúcim učiteľom.   

6. Pomoc pri príprave súťaží.   

7. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

    

MAREC Dátum realizácie 

1. Pomoc pri príprave žiakov na rôzne súťaže.   

2. Riešenie školskej dochádzky žiakov + konzultácie s rodičmi.   

3. Náčuvy začínajúceho učiteľa na I. a II. Stupni.   

4. Účasť na zasadnutí PK a MZ.   

5. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

    

APRÍL Dátum realizácie 

1. Príprava na hodnotenie a klasifikáciu žiakov za 3. štvrťrok školského roka.   

2. Pomoc pri vypisovaní podkladov pre trištvrte ročnú klasifikáciu.   

3. Príprava žiakov na súťaže organizované školou.   

4. Postup pri riešení zlej školskej dochádzky žiakov - konzultácia s výchovným   

    poradcom.   

5. Kontrola pedagogickej dokumentácie uvádzajúcim učiteľom.   

6. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

    

MÁJ Dátum realizácie 

1. Účasť na zasadnutí PK a MZ.   

2. Rozbor a riešenie hlavných úloh a povinností zo zasadania PK a MZ.   

3. Hospitácia uvádzajúceho učiteľa.   



 

4. Rozbor vyučovacej hodiny uvádzajúcim učiteľom.   

5. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

  

JÚN Dátum realizácie 

1. Preštudovanie pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.   

2. Kontrola pedagogickej dokumentácie uvádzajúcim učiteľom.   

3. Pomoc pri vypisovaní podkladov pre koncoročnú klasifikáciu.   

4. Analýza jednotlivých bodov z plánu práce.   

5. Uzatvorenie pedagogickej dokumentácie, tlač vysvedčení.   

6. Otvorená hodina pred komisiou.   

7. Zhodnotenie otvorenej hodiny uvádzaným učiteľom.   

8. Zhodnotenie otvorenej hodiny členmi komisie.   

9. Vyhodnotenie práce začínajúceho učiteľa uvádzajúcim učiteľom.   

  

  

V Liptovskom Hrádku, dátum  

  

  

  

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

            začínajúci učiteľ uvádzajúci učiteľ 

  

  

  

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

                                                                             riaditeľ školy  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Príloha č. 3b 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HRADNÁ 342 033 01 LIPT. HRÁDOK 

 

 

Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca 

 

 

Začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec:  

Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec:  

Doba uvádzania od ........................... do ..............................: 

 

 

Začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec, v priebehu uvádzania do praxe, získal tieto 

kompetencie: 

a) základné vedomosti, 

b) podrobné vedomosti, 

c) zručnosti na, 

d) absolvované aktivity. 

 

Celkové záverečné hodnotenie: 

 

 

Odporúčanie uvádzajúceho zamestnanca: 

Odporúčam/neodporúčam ukončiť adaptačné vzdelávanie. 

 

 

 

 

Dátum:  

 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec:  

 



 

Príloha č. 3c 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HRADNÁ 342 033 01 LIPT. HRÁDOK 

 

Číslo:                Liptovskom Hrádku, dátum: 

 

PROTOKOL 
o ukončení adaptačného vzdelávania 

 

Meno, priezvisko, titul:    

Dátum narodenia:     

Kategória pedagogických (odborných) zamestnancov:  

 

 V súlade s § 36 Zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení Zákona č. 390/2011 Z. z.  

absolvoval(a) menovaný(á) v období ......................................................... program adaptačného 

vzdelávania, ktorý vypracoval riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná 342 v Liptovskom Hrádku. Adaptačné 

vzdelávanie bolo ukončené: 

 

Výsledok záverečného pohovoru:      vyhovel(a)     - nevyhovel(a) 

 

Členovia komisie:        podpis  

Predseda: ....................................................... ................................................................. 

Člen:        ....................................................... ................................................................. 

Člen:        ....................................................... ................................................................. 

 

 

Pečiatka 

Protokol prevzal(a):  

Dňa:  

                                                             
 nehodiace sa prečiarknite 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Príloha č. 3d 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HRADNÁ 342 033 01 LIPT. HRÁDOK 

 

Číslo:               Liptovský Hrádok, dátum 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná 342 v Liptovskom Hrádku, ako príslušný orgán podľa § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

a  podľa § 36 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení Zákona č. 

390/2011 Z. z.  

 

ú s p e š n e/ n e ú s p e š n e   u k o n č u j e   a d a p t a č n é   v z d e l á v a n i e  

 

 

.......................................................................................... narodeného(ej).................................. 

meno a priezvisko, titul 

bytom......................................................................................................... PSČ ......................... 

 

dňa ................................  

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Podľa  § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov sa od odôvodnenia tohto rozhodnutia upúšťa vzhľadom na to, že 

v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo.  

 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na ZŠ s MŠ Hradná 342  v Liptovskom 

Hrádku v lehote do 15 dní od jeho oznámenia. Odvolanie voči tomuto rozhodnutiu má odkladný 

účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

      

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

                                    PaedDr. Marián Žiška 

 riaditeľ školy  

 

 

 

Rozhodnutie dostanú: 

 1 x zamestnanec  

 1 x zamestnávateľ   

 

     

 
 

                

 

 


