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Náplň overovateľa metodík v rámci projektu  

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21 storočie. 

1. Vyplní vstupný dotazník pre učiteľa. 

2. Nahlási overovanie každej metodiky prostredníctvom portálu http://registracia.itakademia.sk, 

vytvorením stretnutia k vzdelávacej aktivite v projektovom portáli ku každej jednej vyučovacej 

hodine, na ktorej bude metodika overovaná. Termín vytvorí expert pre implementáciu inovácií 

vzdelávania. 

3. Prostredníctvom portálu http://vzdelavanie.itakademia.sk a zadaním prihlasovacích údajov: 

a. Stiahne metodiku a podporné súbory pre overenie metodiky. 

b. Pri overovaní metodiky sa striktne pridržiava pripravenej metodiky. 

c. Po overení (odučení) metodiky vyplní hodnotiaci dotazník a odovzdá elektronickú 

dokumentáciu z výučby (napr. pracovné listy, testy, hodnotiace lístky alebo iné výstupy 

podľa požiadaviek v metodike). 

4. Zaeviduje účasť resp. neúčasť žiakov na overení danej metodiky v rámci projektového portálu 

v zaevidovanom stretnutí. (Žiaci, na ktorých je realizované overovanie inovatívnych metodík, 

musia zrealizovať test bádateľských spôsobilostí. Realizuje ho expert pre implementáciu 

inovácií vzdelávania.) 

5. Po ukončení svojej aktívnej účasti na projekte (overovanie metodík, kontinuálne a neformálne 

vzdelávanie, ...) vyplní výstupný dotazník pre učiteľa. 

 

 Forma zmluvy: Dohoda o vykonaní práce 

 Hodinová sadzba: 10,36 Eur/hod spolu s odvodmi 

 Počet hodín na jednu metodiku: 8 hodín (2 hodiny príprava inovatívnej metodiky v podmienkach 

školy pre overenie, 4 hodiny odborné zhodnotenie inovatívnej metodiky po overení za účelom 

vyplnenia hodnotiaceho dotazníka a odovzdania podpornej dokumentácie z výučby a 2 hodiny 

vyplnenie hodnotiaceho dotazníka inovatívnej metodiky a odovzdanie  podpornej dokumentácie 

z výučby). 

 Overovateľ metodiky môže byť zároveň expert pre implementáciu inovácií vzdelávania na škole, 

konzultant ECDL a pod. 

 Kvalifikačné predpoklady overovateľa: min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, min. 3 ročná 

pedagogická prax, participácia na implementácii inovácií vzdelávania v informatike alebo 

matematike alebo prírodovedných alebo technických predmetoch resp. prvá atestácia (prvá 

kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických 

zamestnancov. 

 Zamestnanec môže vykonávať prácu vo viacerých pracovných pomeroch len v takom rozsahu 

pracovného času, ktorý je možné v priebehu 24 hodín reálne odpracovať, a to pri dodržaní 

nepretržitého denného odpočinku (§ 92 Zákonníka práce) a tiež nepretržitého odpočinku v týždni 

(§ 93 Zákonníka práce) v každom z týchto pracovných pomerov. Zamestnávateľ je povinný viesť 

evidenciu pracovného času podľa skutočnej situácie – podľa skutočného výkonu práce, a teda 

zamestnávateľ nemôže vykazovať v evidencii pracovného času paralelný výkon práce vo viacerých 

pracovných pomeroch a/alebo vykazovať vykonávanie práce v čase, keď sa práca nevykonávala.  

V nadväznosti na vyššie uvedené SO posudzuje aj skutočnosť či pracovný fond zamestnanca (za 
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všetky jeho pracovné úväzky) neprekročil 1,5 násobok možného pracovného fondu v danom 

mesiaci. Výdavky prekračujúce 1,5 násobok možného pracovného fondu v danom mesiaci za 

všetky jeho pracovné pomery budú krátené. 

 


