Inštruktor praktického vyučovania
v zmysle nového zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave mení od 1.4.2015 podmienky vykonávania praktického
vyučovania prostredníctvom inštruktorov praktického vyučovania, podmienky výkonu činnosti inštruktora
a podmienky prípravy inštruktorov:
 Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod
vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci.
 Inštruktorom môže byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie,
alebo samostatne zárobková činná osoba.
 Zákon o odbornom vzdelávaní v § 22 ods. 1 písm. e) špecifikuje povinný obsah prípravy inštruktora.
 Fyzická osoba, ktorá prvý krát začne vykonávať činnosť inštruktora a neabsolvovala prípravu
inštruktora, absolvuje prípravu inštruktora najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti
inštruktora.
 Fyzická osoba, ktorá vykonávala činnosť inštruktora podľa predpisov účinných do 31. marca 2015,
absolvuje prípravu inštruktora s obsahom podľa nového zákona o odbornom vzdelávaní najneskôr do
31. augusta 2016.
 Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku
stupňa vzdelania podľa § 22 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v
príbuznom učebnom odbore.
 Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku
podľa § 22 ods. 1 písm. b) tretieho bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v príbuznom učebnom
odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie v príbuznom študijnom odbore.
V zmysle nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave od 1.4.2015 platia pre činnosť inštruktora
tieto pravidlá:
1. Inštruktorom môže byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie,
alebo samostatne zárobková činná osoba.
2. Ak zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie v učebnom odbore, inštruktor praktického
vyučovania musí mať minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v príslušnom alebo
príbuznom odbore štúdia ako študuje žiak.
3. Ak zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie v študijnom odbore, inštruktor praktického
vyučovania musí mať minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v príslušnom alebo
príbuznom odbore štúdia ako študuje žiak. Inštruktora pre žiakov študijného odboru môže do 31.8.2019
vykonávať aj fyzická osoba, ktorá má iba stredné odborné vzdelávanie s výučným listom.
4. Ak zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie v študijnom odbore ako vyššie odborné štúdium,
inštruktor praktického vyučovania musí mať minimálne vyššie odborné vzdelanie v príslušnom alebo
príbuznom odbore štúdia ako študuje žiak. Inštruktora pre žiakov študijného odboru vyššieho odborného
štúdia môže do 31.8.2019 vykonávať aj fyzická osoba, ktorá má iba úplné stredné odborné vzdelávanie
s maturitou.
5. Inštruktora môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá ešte nevykonávala činnosť inštruktora praktického
vyučovania a ktorá neabsolvovala prípravu inštruktora. Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť
prípravu inštruktora najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora.
6. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť inštruktora a ktorí
absolvovali prípravu inštruktora v období pred 1.4.2015, opakovanú prípravu inštruktorov s obsahom
prípravy inštruktora podľa nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a to najneskôr do
31.8.2016.
7. Inštruktor môže uskutočňovať praktické vyučovanie v jeden vyučovací deň maximálne pre 3 žiakov.
8. Inštruktor nemôže klasifikovať žiaka z predmetu praktického vyučovania, teda známkovať žiaka.
Inštruktor sa podieľa na hodnotení a klasifikácii žiaka spôsobom dohodnutým so školou v zmluve
o duálnom vzdelávaní. Najčastejšie inštruktor spracováva hodnotiaci list žiaka, ktorého vzor je prílohou
k zmluve o duálnom vzdelávaní.

Prípravu inštruktorov tak ako doposiaľ zabezpečuje príslušná stavovská alebo profesijná organizácia, ktorá aj
vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora.
Informácie k príprave inštruktorov v súlade s novým zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave zverejní
SOPK v najbližšom období.
Zamestnávateľ, ktorý začne od septembra 2015 poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania, určí zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosť inštruktora.
Prípravu inštruktora je zamestnávateľ povinný zabezpečiť tak, aby ju inštruktor absolvoval najneskôr do
31.8.2016. Tento termín sa týka aj opakovanej prípravy inštruktora, ktorý už prípravu inštruktora absolvoval
pred 1.4.2015.

