
#ModernéŠkoly 

Usmernenie  
Odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja  

č. 3/2020 
k podpore učiteľov zapojených do adaptačného vzdelávania na školách BSK             

v školskom roku 2020/2021 
 

 

Zhrnutie V nadväznosti na schválené priority Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách          
v BSK na roky 2019-20221 (príplatky za adaptačné vzdelávanie nastupujúcich učiteľov) bude aj v školskom 
roku 2020/2021 pokračovať vyplácanie príspevku pre začínajúcich učiteľov. 

Výška Výška príspevku je 100 EUR mesačne (v hrubom) pre začínajúceho aj uvádzajúceho učiteľa prepočítané 
na úväzok učiteľa. 

 
Nárok na 
príplatok 

V záujme zvýšenia kvality adaptačného vzdelávania a odovzdávania skúseností sa príplatok týka nielen 
nastupujúcich učiteľov, ale aj skúsených uvádzajúcich učiteľov, ktorí adaptačné vzdelávanie začínajúcich 
zamestnancov zabezpečujú. 
Ak má jeden uvádzajúci učiteľ viac začínajúcich učiteľov, má nárok len na jeden príspevok. 
Nárok na príplatok za činnosť uvádzajúceho učiteľa sa netýka riaditeľov škôl a školských zariadení. 
 

Podmienky 
príplatku 

Zapojenie školy a zamestnanca je dobrovoľné. Zamestnanec prejaví svoj súhlas s použitím osobných 
údajov podpisom súhlasu dotknutej osoby v zmysle GDPR, ktorý bude škole zaslaný emailom. Originál 
súhlasu škola doručí na Oddelenie školstva BSK, kópiu archivuje škola pre potreby prípadnej kontroly. 

Podávanie 
žiadostí 

Všetkým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bude v septembri 2020 mailom 
doručený link na elektronický formulár, ktorý škola vyplní. Ak má škola v danom školskom roku viac 
začínajúcich učiteľov, vyplní formulár pre každého učiteľa osobitne.  

Ak v priebehu školského roka škola prijme do pracovného pomeru učiteľa, ktorého zaradí do adaptačného 
vzdelávania, vyplní dotazník pred začiatkom jeho pracovného pomeru a odošle ho bezodkladne na 
katarina.gogova@region-bsk.sk . 

Elektronický formulár vyplní aj škola, ktorá nemá učiteľa v adaptačnom vzdelávaní, vyberie odpoveď, že 
nemá učiteľa v adaptačnom vzdelávaní.  

Otázky je možné adresovať Ing. Kataríne Gogovej, tel. č. 02/ 4826 4127, katarina.gogova@region-bsk.sk. 

 

Finančné 
prostriedky  

Po administratívnom spracovaní údajov a schválení zriaďovateľom budú finančné prostriedky poukázané 
na účet školy. 

 

Zánik 
nároku 

Nárok na príplatok zaniká, keď škola s učiteľom rozviaže pracovný pomer, alebo keď učiteľ ukončí 
adaptačné vzdelávanie. Túto skutočnosť riaditeľ školy bezodkladne oznámi na Odbor školstva, mládeže 
a športu.  
 

 

 
1 https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2019/06/BSK-StrategiaSkolstva_2019-2022.pdf 
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