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1. Úvod 
 

Kvalita školy je priamo závislá od profesionálneho rozvoja a napredovania učiteľov, 
teda na celoživotnom (priebežnom) vzdelávaní sa. Vedenie školy preto podporuje všetky 
formy vzdelávania pedagogických zamestnancov.  

 
Medzi základné ciele patrí:  

 motivácia pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie a 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,  

 podpora rozvoja osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, 
spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenia konfliktov, efektívnu 
komunikáciu a pod.,  

 zabezpečenie prípravy pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných 
funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda vzdelávacej oblasti a 
pod.  

 uvádzanie začínajúcich pedagógov do pedagogickej praxe,  
 zabezpečenie prípravy pedagogických zamestnancov na zvyšovanie 

kompetencií, hlavne jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať 
s rôznymi IKT,  

 zabezpečenie prípravy pedagogických zamestnancov na tvorbu školského 
vzdelávacieho programu,  

 sprostredkovanie inovácií z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, 
pedagogiky a príbuzných vied.  

 
Tieto ciele možno zabezpečiť najmä prostredníctvom individuálneho 

sebavzdelávania učiteľov, profesijným rozvojom učiteľov v podmienkach školy (čím 
nastáva vnútorný rozvoj školy) ako aj organizovaným vzdelávaním učiteľov.  

 
Potreby profesionálneho rastu zamestnancov priebežne zisťujeme:  
 hodnotiacimi rozhovormi,  
 diskusiami,  
 evaluačnými dotazníkmi (prostredníctvom neziskovej organizácie Dobrá škola). 

Poskytuje učiteľom možnosť spoznať svoju profesionalitu a možnosti 
zdokonaľovania.  
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2. Východiská  
 

2. 1. Legislatívne východiská 
 

Podľa  §  153  zákona  č.  311/2001  Z.  z.  (Zákonníka  práce)  v  znení  neskorších  
predpisov  sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej 
zvyšovanie. Zodpovednosť riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
vyplýva aj z§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade  so zákonom  
č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon).   
 
Tento Plán vychádza a v plnej miere zohľadňuje:  
 Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je 
pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec povinný udržiavať a rozvíjať 
svoje profesijné kompetencie prostredníctvom profesijného vzdelávania alebo 
sebavzdelávania. 

 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov sa 
zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej 
zvyšovanie.  

 Zákon č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (§ 5 ods. 2 písm. c), kde je vedúci zamestnanec 
zodpovedný za vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 Vyhláška č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných 
zamestnancoch 

 
2. 2. Teoretické východiská  
 

Profesijný rozvoj učiteľov je podľa § 40, ods. 1 nového zákona proces:  
 prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,  
 získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo 

výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,  
 získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa,  
 overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového 

stupňa,  
 získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej 

pracovnej činnosti, 
 súbor aktivít vedúcich k zdokonaľovaniu výkonu profesie učiteľa a 

skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov,  
 využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

 
Profesijný rozvoj zahŕňa aj ďalšie vzdelávania učiteľov, vzájomnú odbornú debatu 
medzi pedagógmi a samoštúdium.  
Ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a 
odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a 
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spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 
kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so 
zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-
vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo 
svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.  
 
Profesijný rozvoj sa riadi:  

 podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy. Plán 
profesijného rozvoja vydáva riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom, 
zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená.  

 
Na základe plánu profesijného rozvoja:  

 vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov (ďalej len „ročný plán vzdelávania“). Ročný plán 
vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi 
možnosťami a potrebami školy.  

 
Vedúci metodického združenia a predmetových komisií jednotlivých oblastí:  

a/ koordinujú prípravu pedagogickej dokumentácie v príslušnej oblasti,  
b/ podieľajú sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu profesijného rozvoja 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „plán 
profesijného rozvoja“),  

c/ podieľajú sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií,  
d/ vykonávajú poradenskú činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania v 

príslušnej oblasti.  
 
Východiskom tvorby plánu profesijného rozvoja v Základnej škole, Fatranská 14, Nitra 
je: 

 kompetenčný profil zamestnanca školy,  
 profesijný štandard,  
 koncepcia školy,  
 ŠkVP, 
 požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (podľa 

školského zákona),  
 výsledky hodnotenia zamestnanca,  
 plán osobného profesijného rozvoja (príloha 1) 

  



Základná škola,  Fatranská 14, 949 01  Nitra  
   

 6 

3. Charakteristika školy 
 
3.1.  Identifikácia organizácie 

 
Názov školy: Základná škola, Fatranská 14, Nitra 
Adresa: Fatranská 14, 949 01 Nitra 
IČO: 037861310 
Kontakt na školu: 

 telefón: Fatranská 14 
- riaditeľka 037/6586045, mobil 0918/928 377 
- tajomníčka 037/6586046 
- kuchyňa 037/7334280 

           : Hlavná 82 
- kancelária 037/6561228 

 
 e-mail: 

- zsfatranskanr@gmail.com 
- palkova.zsfatranskanr@gmail.com 

 
Základná škola, Fatranská 14, Nitra (ďalej len „škola“) je plnoorganizovanou 

základnou školou, ktorá sa nachádza v lokalite sídliska Chrenová na pozemku o výmere 
44 689 m2.  Škola bola otvorená v septembri 1979 ako 26 triedna základná škola. V roku 
2004 bola ku škole pričlenená aj ZŠ Janíkovce. 

Škola poskytuje primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie podľa 
štátneho vzdelávacieho programu.   

Škola je umiestnená v dvoch budovách. Na ulici Fatranská 14, Nitra  je hlavná 
budova, v ktorej sídli vedenie  školy, 14 tried I. stupňa,  15 tried II. stupňa, 13 oddelení 
školského klubu detí a priestory zariadenia školského stravovania. Na ulici Hlavná 82, 
Nitra-Janíkovce sú 4 triedy I. stupňa, 1 oddelenie školského klubu detí a priestor výdajne 
stravy.  

Žiaci využívajú okrem klasických tried aj odborné učebne na vyučovanie cudzích 
jazykov, biológie, fyziky, chémie, informatiky, dejepisu, výtvarnej výchovy, techniky, 
náboženskej výchovy a etickej výchovy. Súčasťou školy je aj  knižnica, veľká, malá a 
gymnastická telocvičňa, futbalové ihrisko a ihrisko s umelým trávnikom. 

Školu navštevujú žiaci zo školského obvodu, ale aj žiaci z priľahlých obcí, prípadne 
z iných obvodov mesta. Naplnenosť tried je priemerne 21 žiakov v triede, čo svedčí 
o záujme žiakov a ich zákonných zástupcov o vzdelávanie na našej škole. 

Štatutárom školy je riaditeľka RNDr. Slavomíra Palková, menovaná do funkcie             
1. 7. 2019, jej štatutárnym zástupcom je Mgr. Anita Balková - zástupkyňa riaditeľky pre  
I. st., menovaná do funkcie 1. 7. 2019. Vedenie dopĺňa RNDr. Ivana Zahradníčková – 
zástupkyňa pre II. st., menovaná do funkcie 1. 7. 2019. 

 
Zriaďovateľom školy je Mesto Nitra, so sídlom Mestský úrad, Štefánikova 6, 950 06 
Nitra. 
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3.2. Situačná analýza školy 
 
Celkový počet zamestnancov   
Riaditeľka ZŠ 1 II. atestácia 
Zástupkyňa 2 2 x I. atestácia 
Učiteľ/ka ZŠ 44 uč. na plný úväzok/4 na 

čiastočný/2 na dohodu 
o pracovnej činnosti 

 

Vychovávateľka ZŠ 13 2 x I. atestácia, 9 x samostatný 
zam., 2 x začínajúci zam. 

Pedagogická 
asistentka/asistentka učiteľa 

3 3 x samostatný zam. 

Špeciálna pedagogička 1 na plný úväzok, 1 na 
čiastočný 

2 x II. atestácia 

Odborný zamestnanec 1 samostatný zam. 

 
Všetci zamestnanci sú kvalifikovaní. 
 
Pedagogický zamestnanec špecialista  
Triedny učiteľ 33 
Uvádzajúci pedag. zam. 5 
Vedúci predmetovej oblasti/MZ/MZ/ŠKD 9 
Vedúci pedag. zamestnanec 3 
Kariérový poradca 1 

  
 
 
V súčasnosti má škola 69 pedagogických zamestnancov základnej školy (z toho 44 
učiteľov na plný úväzok, 4 na čiastočný úväzok, 2 pedagogických zamestnancov 
pracujúcich na dohodu o pracovnej činnosti, 2 školských špeciálnych pedagógov – 1 na 
čiastočný úväzok, 3 asistentov učiteľa a 14 vychovávateliek), 1 školského psychológa, 30 
nepedagogických zamestnancov.                     
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4. Analýzy a zistenia z predchádzajúceho obdobia 
 
4.1.  Analýza 

 
V predchádzajúcom školskom roku sme sa venovali pozorovaniu a rozvoju 

kompetencií učiteľov potrebných na uplatňovanie a realizáciu úloh vyplývajúcich 
z koncepcie rozvoja školy a zo strategických cieľov.  

 
Vzdelávania: 

 
 Adaptačné vzdelávanie: realizovali a aj ukončili 4 pedagógovia 
 Možnosti vizualizácie a ich implementácia procesu učenia detí so špeciálnymi-

výchovnovzdelávacími potrebami: realizovali aj ukončili traja pedagógovia 
 Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného vzdelávania: ukončili 

dvaja pedagógovia 
 Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní: 

ukončil jeden pedagóg 
 Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a 

mladšieho školského veku: ukončil jeden pedagóg 
 Učiteľstvo primárneho vzdelávania – rozširujúce vzdelávanie: jeden pedagóg sa 

aj naďalej vzdeláva 
 

Mnohé vzdelávania v rámci MPC neboli otvorené a tak pedagógovia nemali 
možnosť vzdelávaní sa zúčastniť. 

 
Absolvované semináre/školenia/workshopy: 
 
Semináre:  

 Explore with us, Oxford University Press - 1 pedagóg 
 21th Century Skills, Oxford University Press – 1 pedagóg 
 Umelecký prednes „Čítať – rozumieť – prednášať“ – 1 pedagóg 
 Okrúhly stôl k inklúzii v práci s mládežou - 1 pedagóg 
 Tvorba a metodické hodnotenie učebníc - 1 pedagóg 
 Tvorivé myslenie učiteľa na ANJ - 1 pedagóg 

 
Workshop: 

 Komentovaný diktát - 1 pedagóg 
 Techniky artefiletiky pre „agresívne deti“ - 1 pedagóg 
 
Mnohí pedagogickí zamestnanci boli v školskom roku 2018/2019 cvičnými 

učiteľmi pre študentov UKF v Nitre a SOŠ pedagogickej v Leviciach. 
 Mnohí pedagogickí zamestnanci využívali pre svoj rozvoj štúdium rôznych 

odborných časopisov, literatúry – Dobrá škola, Učiteľské noviny, Manažment školy, 
RAABE, Historická revue, využívali portál Zborovna.sk, Alf a pod. 

 
4.2. Zistenia 

 
Po skúsenostiach z minulých rokov učitelia konštatovali, že úroveň vzdelávaní nebola 
v súlade s tým, čo očakávali a potrebovali, mnohé neboli otvorené.  
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5. Ciele 
  
5.1. Základný cieľ – dosiahnuť študijnú/profesijnú autonómiu  

 
 Učiteľ pravidelne hodnotí a zvyšuje kvalitu a efektivitu svojej práce, neustále 

zvažuje svoje profesijné kompetencie, reaguje na požiadavky meniaceho sa sveta 
a potreby spoločnosti z toho vyplývajúce. 

 Učiteľ pracuje na svojom osobnostnom raste a profesijnom rozvoji 
prostredníctvom svojho celoživotného vzdelávania (kurzy ďalšieho vzdelávania 
učiteľov, štúdium odbornej literatúry, konzultácie s kolegami a pod.). Učiteľ si je 
vedomý dôležitosti celoživotného vzdelávania a využíva rôzne varianty a 
príležitostí k profesijnému rozvoju.  

 Učiteľ analyzuje a vyhodnocuje kvalitu svojej pedagogickej práce 
prostredníctvom rozmanitých techník. Na základe výsledkov reflexie (od detí, 
vedenia školy, rodičov) a sebareflexie učiteľ realizuje zmeny svojej pedagogickej 
činnosti, plánuje svoj profesijný rast.  

 Učiteľ sa podieľa na tímovej práci, spolupracuje s kolegami a ďalšími osobami, 
čím prispieva k zvyšovaniu celkovej kvality výučby aj svojej profesionality.  

 Učiteľ zodpovedá za rozhodnutia, ktoré urobí pri výkone svojej profesie. Vie svoje 
rozhodnutia objasniť vo väzbe k uznávaným teoretickým konceptom, analyzovať 
a zhodnotiť, prípadne navrhnúť alternatívne riešenia.  

 Učiteľ zodpovedá za implementáciu požiadaviek stanovených v koncepčných 
kurikulárnych dokumentoch do vlastnej práce, čím prispieva k zvyšovaniu kvality 
vzdelávania pre každé dieťa a rešpektu k učiteľskej profesii. 

 
5.2. Kompetencie 

 
Prioritou školy v najbližších štyroch rokoch je okrem získavania odborných kompetencií  
rozvíjať aj kompetencie učiteľov:  

 kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy,  
 spolupráca a jej cieľavedomé využitie k vlastnému poznávaniu,  
 adaptabilita,  
 iniciatíva,  
 efektívna komunikácia, 
 schopnosť nachádzať a analyzovať informácie.  

 
5.3. Zodpovednosť za rozvoj 

 
Povinnosť a zodpovednosť za profesijný a kariérny rast učiteľov je úlohou každého 
zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, teda školy. Učiteľ si v svojom osobnom, ročnom 
pláne (príloha č. 1) určí, ktoré kompetencie potrebuje/chce získať. Tie však musia byť v 
súlade s požiadavkami školy a štvorročného plánu.  
Vo svojom osobnom pláne konkrétne určí kroky, ktoré pre svoje vzdelávanie urobí s 
jasne stanovenými výstupmi a kontrolovateľnými merateľnými ukazovateľmi. Ak sú 
osobné a profesijné požiadavky v súlade so zameraním školy a Plánom, zamestnávateľ 
sa zaväzuje, že učiteľovi umožní absolvovať dohodnuté typy vzdelávania. Po splnení 
požiadaviek vzdelávania učiteľ predloží žiadosť o zaradenie do vyššej kariérnej pozície, 
resp. bude poverený úlohami, ktoré priamo súvisia s daným typom absolvovaného 
vzdelávania.  
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6. Rozvojové aktivity 
 
6.1. Formy vzdelávania 

 
 Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného 
odborného zamestnanca. Organizuje sa ako jednoduchý program adaptačného 
vzdelávania. Adaptačné vzdelávanie je určené pre začínajúcich pedagogických a 
odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia.  
 

 Aktualizačné vzdelávanie poskytne podľa potrieb zriaďovateľa, školy alebo 
školského zariadenia aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 
alebo obnovenie profesijných kompetencií na pracovnej činnosti. Jeho cieľom je 
aj získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, 
výchovnovzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej 
dokumentácii ako aj získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti 
pracovnej činnosti.  
Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola. Odborným garantom 
aktualizačného vzdelávania je pedagogický zamestnanec školy s druhou 
atestáciou alebo odborný zamestnanec školy s druhou atestáciou. 

 
 Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom prehĺbiť, rozšíriť 

a inovovať si profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti 
v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo 
odborného zamestnanca. Jeho cieľom je aj uplatnenie najnovších poznatkov alebo 
skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. 

 
 Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné 

na výkon špecializovaných činností.  
 

 Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
funkcie riaditeľa a na výkon činností vedúcich pedagogických zamestnancov a 
vedúcich odborných zamestnancov.  

 
 Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať vzdelanie, ktorým pedagogický alebo 

odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa 
kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii 
a podkategórii pedagogického zamestnanca, v ďalšej kategórii pedagogického 
zamestnanca, vyučovaním ďalšieho aprobačného predmetu, v ďalšej podkategórii 
kategórie učiteľ, v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o 
vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním 
druhého stupňa, v ďalšej kategórii odborného zamestnanca alebo v triedach a 
školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 
 Predatestačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie na zaradenie 

do vyššieho kariérového stupňa.  
 

Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným 
štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca 
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a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, 
získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti. 

 
6.2. Metódy vzdelávania 

 
 metódy vzdelávania pri výkone práce (na pracovisku) – koučovanie, mentoring, 

rotácia práce (plánované získavanie skúseností), pozorovanie práce učiteľa iným 
učiteľom (hospitácia), podporné tímy učiteľov – zdieľanie získaných kompetencií 
na zasadnutiach MZ, PK, pracovných poradách a i.;  

 metódy vzdelávania používané pri výkone práce i mimo pracoviska – učenie sa 
akciou, inštruktáž, metóda otázok a odpovedí, poverenie úlohou, projekty, 
štúdium odporúčanej literatúry, vzdelávania pomocou počítačov, pomocou videa 
či interaktívneho videa, multimediálne vzdelávanie a i.;  

 metódy vzdelávania mimo pracoviska – prednáška, prednáška spojená s 
diskusiou, diskusie, prípadové štúdie, hranie rolí, simulácie, skupinové cvičenia, 
skupinová dynamika, výcvikové skupiny, výcvik interaktívnych zručností, nácvik 
asertivity, neurolingvistické programovanie, dištančné vzdelávanie, učenie sa 
hrou a i. 

 
6.3. Vzdelávacie aktivity organizované školou 

 

Aktuálna legislatíva umožňuje škole organizovať aktualizačné vzdelávanie za 
predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok.  
 
Naša škola bude aktualizačné vzdelávanie realizovať podľa plánu vzdelávania.  
Zameriame sa na aktuálnu legislatívu, vzťahovú mediáciu, elektronizáciu šk. systému.  
Rozsah vzdelávaní bude 16 hodín/2roky/aktualizačné vzdelávanie. 
 

6.3.1. Oblasti profesijného vzdelávania, ktoré korešpondujú s potrebami 
školy v rozsahu ŠkVP, plánu práce školy, koncepcie rozvoja školy a 
základných školských dokumentov 

   
 špecializačné vzdelávanie – uvádzanie učiteľa, triedny učiteľ, 

 vzťahová mediácia, 

 legislatívne zmeny, 

 rozvoj finančnej gramotnosti, 

 rozvoj čitateľskej gramotnosti a programy rozvíjajúce čitateľské aktivity, 

 enviroprojekty a environmentálna výchova, 

 zvyšovanie kompetencií v oblasti práce so začlenenými žiakmi a žiakmi so ŠVVP, 

 inovatívne formy a metódy vyučovania (inovácia v práci s interaktivnými 

tabuľami, elektr. mikroskopom, inovácia metód a foriem učenia), 

 rozširujúce štúdium - INF na I. stupni, ANJ/ETV na II. stupni,  

 funkčné vzdelávanie, 

  vzdelávanie v oblasti rozvoja praktických zručností žiakov na vyučovaní 

(laboratórne práce, práce v dielni, kútiku živej prírody, ...), 

 programy na rozvoj pohybových zručností žiakov, lyžiarsky výcvik, 

 prípravné atestačné vzdelávanie, atestácie, 
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 preventívne programy prejavov šikanovania v školách. 

Individuálne vzdelávanie pedagógov prebieha prostredníctvom: 
 hospitácií: učitelia získavajú spätnú väzbu nielen od vedenia školy, ale i od kolegov, 

 samoštúdia: využívaním  odbornej  literatúry,  informačných  zdrojov  a  ďalších  

príležitostí  pre získanie nových poznatkov, 

 sledovaním aktuálneho vývoja v pedagogickej sfére. 

 

7. Podmienky účasti na profesijnom vzdelávaní 
 
Na podanie prihlášky a účasť na vzdelávaní pedagogických a odborných 

zamestnancov je potrebný  súhlas riaditeľky školy, ktorý je podmienený zabezpečením 
nerušenej prevádzky školy, t.j. zabezpečením adekvátneho zastupovania za 
neprítomných pedagógov  a možnosť krytia zastupovania neprítomných pedagógov. 
Z toho dôvodu riaditeľka školy má právomoc určiť v danej konkrétnej situácii, koľko 
pedagogických a odborných zamestnancov sa v školskom roku bude vzdelávať, 
a s ktorým druhom vzdelávania bude súhlasiť. Pritom prihliada na potreby a záujmy 
školy. 

 
Pedagogickému  zamestnancovi  a  odbornému  zamestnancovi patrí  pracovné  voľno  s  
náhradou funkčného platu v rozsahu  

 päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 40 ods. 3 
písm. a) a b) (na vzdelávania a na výkon tvorivej činnosti), 

 ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej 
atestácie, 

 ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného 
vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho 
odborného zamestnanca 

 
Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca 
kratšie ako jeden kalendárny rok, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania 
pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a). 
 
 

8. Metódy vyhodnocovania rozvojových aktivít, spätná väzba 
 
Každé vzdelávanie, aby nebolo samoúčelné, musí zodpovedať požiadavkám a vízii školy, 
no zároveň musí  zohľadňovať  osobnú  motiváciu  učiteľa.  Aby  vzdelávanie  nebolo  
samoúčelné,  je  potrebné vyhodnocovať ho, použiť získané kompetencie v praxi a získať 
spätnú väzbu o efektívnosti daného vzdelávania.  
 
Metódy vyhodnocovania rozvojových aktivít: 

 zdieľanie získanej kompetencie na zasadnutiach MZ/PK, pracovných poradách, 
 komparácia výkonov žiakov pred a po aplikácii získanej kompetencie, 
 hospitácie/aj vzájomné/, 
 otvorené vyučovacie hodiny, pozorovania, konzultácie,  
 metakognitívna autoregulácia, 
 porovnávanie výsledkov  práce  s  inými,  s  výsledkami  z  predchádzajúceho  

obdobia,  kontrolou dokumentácie,  
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 vyhodnocovanie spokojnosti žiakov, rodičov, verejnosti. 
 
Spätná väzba s následná korekcia pomôže dosahovať zdokonalenie systému ďalšieho 
vzdelávania.  

 
9. Záver 
 

Hodnotenie uskutočneného vzdelávania škola zverejní na svojom webovom sídle (§ 69 
ods. 1d) zákona č. 138/2019). 
Škola  zverejní  na  svojom  webovom  sídle  názvy  programov,  ktoré  poskytuje  (§  69 
ods.  1b) zákona č.138/2019). 
 
10.    Zdroje 
 

 Zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 Valent M. Plán profesijného rozvoja podľa novej legislatívy. MPC Bratislava, 2019 
 
11.  Účinnosť  
 
Plán profesijného vzdelávania nadobúda účinnosť účinnosťou zákona č. 138/2019 
o pedagogických a odborných zamestnancoch  od 1. 9. 2019. 
Plán bol prerokovaný a schválený v pedagogickej rade 13. 11 . 2019. 
 
 
 
 
 
V Nitre, 13. 11. 2019 
        RNDr. Slavomíra Palková 
                             riaditeľka školy  



Príloha A: Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na roky 2019-2023 
 
Ciele rozvoja školy Kompetencie, 

ktoré je potrebné 
rozvíjať na 
dosiahnutie cieľa 

Metóda/Forma 
vzdelávacieho 
programu 

Predpoklad
aný rok 
začatia 
vzdelávania 

Meno PZ/OZ Preukázanie získaných kompetencií 

Riadenie školy získanie 
profesijných 
kompetencií na 
výkon činnosti 
vedúceho 
pedagogického 
zamestnanca 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Funkčné 

2020/2021 
2020/2021 

RNDr. Ivana Zahradníčková 
Mgr. Anita Balková 

- poznať a aplikovať právne predpisy, 
- vytvára koncepčný zámer školy, ročný plán práce školy 
- analyzuje vonkajšie a vnútorné prostredie školy 
-  vytvára projekty školy s dôrazom na koncepčný zámer školy, 
- rozvíja vzťahy medzi školou a sociálnymi partnermi, 
- vytvára pozitívne vzťahy s komunitou a rodičmi, 
- efektívne alokuje materiálne a finančné zdroje, 
- monitoruje a kontroluje použitie zdrojov,  
- formuluje pedagogické ciele školy, 
- projektuje školský výchovno-vzdelávací program, 
- vytvára podmienky pre realizáciu školského výchovno-vzdelávacieho 
programu 
- vytvára kritériá hodnotenia kvality procesov a výsledkov, 
- navrhuje korekcie a alternatívne riešenia zmien, 
- vymedzuje požiadavky na pedagogických zamestnancov, 
- vytvára kritériá hodnotenia pracovného výkonu, 
- pripravuje a vedie hodnotiaci rozhovor, 
- vytvára plán vzdelávania, 
- podieľať sa na implementácii zmien v škole,  
- efektívne pracuje vo svojom tíme,  
- spolupracuje s ostatnými učiteľmi, 
- inovuje svoje vedomosti a zručnosti v rámci tímu 

Špecialista – 
uvádzajúci učiteľ 

získanie 
profesijných 
kompetencií na 
výkon činnosti 
uvádzajúceho 
zamestnanca 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 

2019/2020 
2020/2021 

Mgr. Viera Čímová 
Mgr. Renáta Mráziková 

- koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania 
začínajúceho PZ, 
- hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného 
PZ 
- vedie záznam o adaptačnom vzdelávaní, vypracováva vzdelávací 
program adaptačného vzdelávania, záverečnú správu, 
- hodnotí začínajúceho PZ priebežne i na konci adaptačného 
vzdelávania  

Špecialista – tr. učiteľ 
 

uplatňovať 
kompetencie, ktoré 
sú  uvedené 
v kompetenčnom 
profile tr. učiteľa 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 

2020/2021 
2022/2023 
2019/2020 
2019/2020 

Mgr. Petra Macharová 
Mgr. Ingrid Turčeková 
Mgr. Miroslava Bardovičová 
Mgr. Miroslava Pavle 

- identifikuje špecifiká v osobnom vývine žiaka, interpretuje výsledky 
pedagogickej diagnostiky a vyvodí závery pre svoju činnosť, 
- zhromažďuje informácie o žiakoch v súlade so zákonom, vedie 
príslušnú  pedag. dokumentáciu, 
- používa metódy pre vytvorenie pozitívnej klímy v triede, 
- plánuje a projektuje činnosti na riešenie problémov triedy, 
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- flexibilne reaguje na podnety a ponuky z vonkajšieho prostredia a 
implementuje ich do svojho plánu práce, 
- vedie žiakov k tvorbe kritérií hodnotenia, 
- pri hodnotení žiaka využíva individuálnu vzťahovú normu, 
- vystupuje ako reprezentant školy. 
- komunikácia s rodičmi 

Špecialista – vedúci 
PK, MZ 

  2020/2021 Mgr. Iveta Varganová  

Špecialista – 
koordinátor vo 
výchove. 

Získanie odborných 
kompetencií 
v oblasti prevencie 

Aktualizačné 2019/2020 Mgr. Miroslava Bardovičová  

Špecialista - 
koordinátora 
environmentálnej 
výchovy 

  2022/2023 Mgr. Erika Kupková  

Špecialista – špeciálny 
pedagog 

  2021/2022 Mgr. Evelína Magdinová  

Získanie kompetencií 
k práci so žiakmi so 
ŠVVP 

Uplatňovať 
kompetencie vo 
vzťahu ku žiakom 
začleneným 
a žiakom so ŠVVP 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 

2022/2023 Mgr. Petra Macharová - utvára  podmienky  vzdelávania  žiaka  so  špeciálnymi  výchovno-
vzdelávacími  potrebami podľa  §  29  ods.  10  zákona,  ktorý  je  
začlenený  do  triedy  v  spolupráci  so  všeobecným  lekárom  pre  deti  
a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva 
a prevencie. 

Tvorba portfólia k I. 
atestácii  

uplatňovať 
kompetencie, kt. sú 
uvedené 
v kompetenčnom 
profile PZ s I. 
atestáciou 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
MPC/VŠ 
Atestačné 

2022/2023 
2022/2023 
2022/2023 
2022/2023 
2022/2023 
2021/2022 
2022/2023 
2022/2023 
2020/2021 
2022/2023 
2019/2020 
2020/2021 

Mgr. Petra Macharová 
Mgr. Eva Félixová 
Mgr. Ján Šuba 
Mgr. Miroslava Pavle 
Mgr. Patrik Hrnko 
Mgr. Zuzana Gúcka 
Mgr. Zuzana Seková 
Mgr. Igor Osúch 
Mgr. Zuzana Seková 
Mgr. Michaela Kozárová 
Mgr. Katarína Buranská 
Mgr. Alena Václavová 

- ovláda zákonitosti psychického vývinu a osobitosti žiaka príslušného 
vekového obdobia,  
- vyberá a používa metódy na odhalenie príčin, problémov a prekážok 
v učení sa žiaka vyberá a používa vhodné metódy na posúdenie 
vplyvov sociokultúrneho prostredia na školskú úspešnosť žiaka a 
rozpoznávanie predsudkov a stereotypov  
- integruje medziodborové poznatky do predmetov primárnej 
edukácie, overuje integrovaný obsah a zavádza ho do vyučovania - 
zaraďuje do tematických  výchovno-vzdelávacích plánov vlastné 
projekty na riešenie problémov v učení, správaní žiakov a na rozvoj 
nadania a kompenzáciu znevýhodnenia žiakov 
- realizuje vhodné výchovné a vzdelávacie stratégie na elimináciu 
problémov a prekážok v učení a správaní sa žiakov 

Tvorba portfólia k II. 
atestácii 

uplatňovať 
kompetencie, kt. sú 
uvedené 
v kompetenčnom 
profile PZ s II. 
atestáciou 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC/VŠ 
Atestačné 

2021/2022 
2019/2020 
2019/2020 

Mgr. Peter Pucher 
Mgr. Rút Dobišová Adame 
PaedDr. Andrea Ondrejková 

- analyzuje zistenia a navrhuje systémové riešenia v oblasti 
diagnostiky 
- tvorí nástroje pedagogickej diagnostiky (pozorovací hárok, škály, a 
pod.)  
- skúma zmeny, ktoré priniesli navrhované riešenia a vyvodzuje 
všeobecné závery.  
- podieľa sa na tvorbe pedagogickej koncepcie školy a školského 
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vzdelávacieho programu 
- navrhuje, vytvára výchovno-vzdelávacie projekty na komplexný 
rozvoj kompetencií, projekty školskej integrácie.  
- vykonáva prieskumno-analytickú činnosť, analyzuje zistenia a 
navrhuje systémové riešenia v oblasti realizácie výchovno-vzdelávacej 
činnosti  primárneho vzdelávania a voľbe účinných výchovných a 
vzdelávacích stratégií 
- využíva aktivitu a tvorivosť žiakov pri realizácii vyučovacej hodiny. 
- využíva a vytvára materiálne a technické zázemie výchovno-
vzdelávacej činnosti.  
- pozná svoje osobné dispozície, hodnoty, silné a slabé stránky a 
dokázať ich využiť v pedagogickej práci. 
- poskytuje pomoc a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a 
podieľa sa na tvorbe projektov rozvoja školy. - koordinuje prípravu 
vzdelávania a ďalších aktivít učiteľov v oblasti programu rozvoja školy, 
vytvára projekty spolupráce a rôznymi partnermi. 

Rozšírenie aprobácie 
o tretí aprobačný 
predmet 

Získanie 
profesijných 
kompetencií na 
vyučovanie ANJ/NEJ 
Vyučovanie ETV 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– VŠ 
Kvalifikačné 

2021/2022 
2020/2021 

Mgr. Petra Macharová 
Mgr. Miroslava Pavle 

- diplom/vysvedčenie ktoré oprávňujú vyučovanie predmetu 

Štátna skúška zo 
španielskeho jazyka 

Získanie 
profesijných 
kompetencií na 
vyučovanie SJA 

 2022/2023 Mgr. Zuzana Poliaková  

Rigorózna skúška - 
NEJ 

Zlepšenie 
profesijných a 
pedagogických 
kompetencií 
v predmete NEJ – 
úroveň C1 

 2020/2023 Mgr. Zuzana Poliaková  

Rigorózna skúška 
v odbore psychológia 

 Kvalifikačné  2020/2021 Mgr. Michaela Berkyová  

Rigorózna práca ?   2022/2023 Mgr. Katarína Fialová  

Doktorandské externé 
štúdium  

  2019/2020 Mgr. Eva Félixová  

Rozširujúce štúdium 
primárnej pedagogiky 

Získanie 
profesijných 
kompetencií na 
vyučovanie na I. 
stupni 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
- VŠ 
Kvalifikačné  

2018/2020 Mgr. Miroslava Ligačová  
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Doplnkové 
pedagogické vzdelanie 

 Katedra 
pedagogiky 
a psychológie 
FEM, SPU Nitra 
Kvalifikačné  

2020/2021 
2022/2023 
2019/2020 
2021/2022 

Ing. Silvia Barátová, PhD 
Mgr. Michaela Berkyová 
Mgr. Andrea Lipovská – v. 
Mgr. Slavka Mullerová 

 

Finančná gramotnosť  Kontinuálne 
vzdelávanie 

2021/2022 
2020/2021 
2021/2022 

Mgr. Ingrid Turčeková 
Mgr. Igor Osúch 
Mgr.Ingrid Švéciová 

 

Adaptačné 
vzdelávanie 

  2019/2020 Ing. Silvia Barátová, PhD. 
Mgr. Eva Félixová 
Mgr. Ivana Volentierová 
Mgr. Miriam Szőkeová 
Mgr. Michaela Berkyová 
Mgr. Vanda Bédeová 

 

Kooperatívne učenie a 
vyučovanie v kontexte 
tvorby inkluzívneho 
prostredia školy 
 

 Vzdelávanie 
mimo 
pracoviska- MPC 
Inovačné  

2020/2021 RNDr. Ivana Zahradníčková -využiť vo vyučovacom procese kooperatívne učenie a vyučovanie, 
uplatnenie metód a foriem kooperatívneho učenia a vyučovania v 
kontexte vytvárania inkluzívneho prostredia 
- zdokonaliť schopnosť rozvíjať spôsobilosť žiakov spolupracovať v 
inkluzívnom prostredí. 

IKT v edukačnom 
procese 
Interaktívna tabuľa v 
edukačnom procese 

. Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Aktualizačné  

2020/2021 
2022/2023 
2022/2023 

Mgr. Miroslava Bardovičová 
Mgr. Ivana Volentierová  
Mgr. Miriam Szőkeová 

využívať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti 
aktívneho a efektívneho využívania IKT a softvéru interaktívnej tabule 
pri tvorbe interaktívnych edukačných materiálov a ich implementácie 
do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese 

Rozvoj pedagogických 
zručností pre prácu so 
žiakmi s ADHD v 
triede. 

Prehĺbenie, 
rozšírenie 
profesijných 
kompetencií 
potrebných na 
výkon práce so 
žiakmi (ŠVVP) 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Inovačné  

2020/2021 
2021/2022 

Mgr. Miroslava Ligačová 
Mgr. Erika Kupková 

 

Rozvoj kritického 
myslenia žiakov 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
inovačné 

2021/2022 Mgr. Lenka Ilavská  

Riešenie 
problémových úloh 
metódami vedeckého 
poznávania 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
inovačné 

2021/2022 Mgr. Lenka Ilavská Zlepšenie vedeckej gramotnosti žiakov 
Inovovať profesijné kompetencie učiteľov tak, aby vedeli pripravovať, 
realizovať a hodnotiť aktivity žiakov súvisiace s riešením problémov 
metódami vedeckého poznávania a zabezpečili tým plnenie 
požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu v predmetoch 
vzdelávacej oblasti človek a príroda a v odborných predmetoch 

Komunikácia Rozvoj Vzdelávanie 2021/2022 Mgr. Lenka Ilavská rozvíjať spôsobilosť využívať v praxi synergický efekt komunikácie a 
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pedagogického 
zamestnanca  

komunikačných 
kompetencií 
pedagogického 
zamestnanca 

mimo pracoviska 
– MPC 
aktualizačné 

2021/2022 
2021/2022 

Mgr. Michaela Kozárová 
Mgr. Ivana Gáborová 

odstraňovať komunikačné bariéry, 
prehĺbiť zručnosti vo formulácii otázok v komunikácii na vyučovaní 
vzhľadom na individualitu subjektu a mikrokultúru žiackej triedy, 
prehĺbiť teoretické poznatky a praktické skúsenosti z efektívnej 
komunikácie, 
rozšíriť zručnosti asertívnych techník a empatických interakčných 
postupov. 
Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických 
zamestnancov v oblasti komunikácie a interakcie so žiakmi a pripraviť 
ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do 
pedagogickej praxe. 
prehĺbiť zručnosti vo formulácii otázok v komunikácii na vyučovaní 
vzhľadom na individualitu subjektu a mikrokultúru žiackej triedy 
 

Modernizácia 
vyučovania geografie 
na základných školách 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Inovačné  

2022/2023 PhDr. Jozef Blaho  

Psychoterapeutický 
výcvik – Existenciálna 
analýza a logoterapia 

 Kontinuálne  2020/2021 Mgr. Michaela Berkyová Z pohľadu súčasnej existenciálnej analýzy je logoterapia vnímaná ako 
jedna zo súčastí EA, ako poradenstvo orientované na tematiku zmyslu 
života, ktoré pomáha, sprevádza a radí pri hľadaní zmyslu 
(najhodnotnejšej možnosti danej situácie) 
Logoterapeutické poradenstvo je postavené na Franklovom 
presvedčení, že ľudský život v sebe vždy nesie možnosť zmysluplného 
naplnenia, aj za ťažkých či tragických podmienok života – a to cez 
uskutočňovanie hodnôt (zážitkových, tvorivých alebo postojových). 
Poradenská, logoterapeutická prax nachádza široké uplatnenie v 
psychologickej, preventívnej, medicínskej, ošetrovateľskej, sociálnej, či 
pedagogickej oblasti, ale aj inde. 

Systematický 
rozhovor 

 Kurz  2020/2021 Mgr. Michaela Berkyová získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho 
rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným 
spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku 
pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy 
bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), 
tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k 
nachádzaniu si vlastných a teda pre neho tých najlepších riešení 
svojich problémov. 

Rodinná terapia 
a terapia na vzťahovú 
väzbu 

 Výcvikový 
program  

2021/2022 Mgr. Lenka Hrušková - diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých 
- účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s 
deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, 
práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, 
práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s 
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pieskom, …) 
- identifikovať základné problémy v živote rodiny – psychosomatika, 
problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine 
(neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné 
problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby….) a sprevádza 
členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní, 
-skupinová aj individuálna supervízia 

Práca s deťmi 
s elektívnym 
mutizmom 

 Školenie  2021/2022 Mgr. Lenka Hrušková elektívny mutizmus - deti relatívne bez ťažkostí komunikujú v 
známom, najčastejšie v rodinnom prostredí, len čo sa však dostanú do 
nového, neznámeho prostredia, ktoré im nie je blízke, rečovú 
schopnosť strácajú. 

Detská kresba ako 
nástroj diagnostiky 

 Výcvikový 
program 

2021/2022 Mgr. Lenka Hrušková -výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa 
- diagnostické možnosti využitia detskej kresby 
- všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe 

Využitie 
prírodovedného 
experimentu 
v edukačnom procese 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Inovačné 

2022/2023 
2021/2022 
2021/2022 

Mgr. Jana Uhrinčaťová 
Mgr. Michaela Kozárová 
Mgr. Ivana Gáborová 

-Vzdelávanie je založené na praktickej realizácii prírodovedných 
experimentov 
-hlbšie pochopenie prírodných procesov, k čomu sa dospeje 
prostredníctvom cielených žiackych činností 

Motivácia v práci 
pedagogického 
zamestnanca 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Aktualizačné 
vzdelávanie 

 

2021/2022 
2020/2021 

Mgr. Eva Félixová 
Mgr. Adriana Vanyová 

 

Tvorba myšlienkových 
máp s podporou IKT 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Inovačné́ 
vzdelávanie 

2022/2023 
2020/2021 

Mgr. Eva Félixová 
Mgr. Mária Sásová 

 

Využitie grafických 
programov Revelation 
natural art a Zoner 
Callisto v základnej 
škole 

Rozvíjať profesijné 
kompetencie 
pedagogického 
zamestnanca v 
oblasti aktívneho a 
efektívneho 
využívania 
grafických 
programov 
Revelation natural 
art a Zoner Callisto 

Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Aktualizačné 
vzdelávanie 

 

2022/2023 
2020/2021 

Mgr. Eva Félixová 
Mgr. Iveta Varganová 

-práca s grafikou a tvorbou animácií vhodných na digitalizáciu učiva a 
učebných pomôcok 
Špecifické ciele:  
-Rozvíjať zručnosť vytvoriť a editovať obrázky v prostredí programu 
Revelation natural art. 
- navrhovať a vytvárať vzdelávacie pomôcky s využitím programu 
Revelation natural art na vyučovaciu hodinu. 
 

Tvorba individuálnych  Vzdelávanie 2022/2023 Mgr. Zuzana Gúcka získať špecifické 
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vzdelávacích 
programov 

mimo pracoviska 
– MPC 
inovačné 

profesijné kompetencie pre tvorbu, realizáciu a hodnotenie 
individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov s tzv. 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä kompetencie 
súvisiace s efektívnou spoluprácou v multidisciplinárnych tímoch. 

Spolupráca 
pedagogických 
zamestnancov a 
odborných 
zamestnancov v 
systéme inkluzívnej 
podpory detí a žiakov 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
aktualizačné 

2019/2020 Mgr. Zuzana Gúcka prehĺbiť a rozvíjať ipedagogické a odborné vedomosti a zručnosti v 
oblasti spolupráce s cieľom, čo najlepšie realizovať praktickú 
adaptáciu inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí škôl 

Netradičné/inovatívne 
formy výučby 
komunikácie v 
anglickom jazyku 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 
Ivovačné 

2020/2021 
2022/2023 

Mgr. Miroslava Pavle 
Mgr. Anita Balková 

 

Možnosti riešenia 
situácií s nevhodným 
správaním sa žiaka 
základnej školy v 
edukačnom procese 

 Vzdelávanie 
mimo pracoviska 
– MPC 

2021/2022 
2021/2022 

Mgr. Ivana Volentierová 
Mgr. Miriam Szőkeová 

využívať vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov na báze 
princípov individuálnej psychológie pri riešení nevhodného správania 
sa žiakov základnej školy využiteľných pri výkone pedagogickej 
činnosti 

Slovné hodnotenie 
žiakov 

  2020/2021 Mgr. Jana Madová V nových podmienkach sumatívneho hodnotenia vedieť správne 
hodnotiť žiakov na ich úrovni v intenciách školského vzdelávacieho 
programu 

Aktivizujúce metódy 
vyučovania 

  2020/2021 Mgr. Jana Madová -Podanie nových skúseností, vedomostí, zručností a schopností so 
zreteľom na prirodzený záujem žiaka a praktické použitie 
nadobudnutých vedomostí, skúseností, zručností 
-Rozvoj kritického myslenia 

Vzdelávanie 
začlenených žiakov 
a žiakov so ŠVVP 
v bežnej triede  
Práca so žiakmi 
s poruchami učenia 

 inovačné 2020/2021 
2020/2021 
2020/2021 
2022/2023 
2020/2021 

Mgr. Katarína Buranská 
Mgr. Andrea Lipovská - uč 
Mgr. Erika Kupková 
Mgr. Lucia Brečková 
Mgr. Simona Juríčková 

 

Microsoft Teams Kompetencie 
v oblasti video 
hovorov cez MS 
Teams 
 

inovačné 2021/2022 
2021/2022 

Mgr. Katarína Buranská 
Mgr. Andrea Lipovská - uč 

-vzdelávať žiakov neprítomných v škole alebo pri učení sa v domácom 
prostredí z dôvodu prerušenia prevádzky školy 

Rozvoj čitateľskej  aktualizačné 2020/2021 Mgr. Katarína Buranská  
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gramotnosti žiakov 
a motivácia žiakov 
čítať s porozumením v 
primárnom vzdelávaní 

2020/2021 
2020/2021 
2020/2021 
2020/2021 

Mgr. Andrea Lipovská – uč 
Mgr. Ingrid Myslivcová 
Mgr. Renáta Urbanová 
Mgr. Iveta Varganová 

Rozvoj digitálnych 
zručností a zručností s 
IKT 

 aktualizačné 2019/2020 
2021/2022 
2021/2022 
2019/2020 
2021/2022 
2022/2023 

Mgr. Viera Čímová 
Mgr. Rút Dobišová Adame 
Mgr. Ingrid Myslivcová 
Mgr. Mária Sásová 
Mgr. Linda Hlavačková 
Mgr. Lucia Brečková 
Mgr. Zuzana Schusterová 
Mgr. Anita Balková 
Mgr. Mária Giertlová 

 

Vysokoefektívne 
učenie a kritické 
myslenie 

 rozširujúce 2022/2023 
 

Mgr. Rút Dobišová Adame 
 

 

Odborné vedenie 
školskej knižnice 

Udržať a 
aktualizovať 
kompetencie a 
zručnosti 
pedagogických 
zamestnancov na 
vedenie školskej 
knižnice a 
komplexnej 
knižničnej agendy. 
 

aktualizačné 2020/2021 Mgr. Lucia Dreveňáková Rozšíriť poznatky o platnej legislatíve pre školské knižnice 
Rozvíjať zručnosti práce s odbornou knižničnou evidenciou 
Udržať a aktualizovať kompetencie a zručnosti pedagogických 
zamestnancov na vedenie školskej knižnice a komplexnej knižničnej 
agendy. 
Rozvíjať zručnosti pri tvorbe informačného aparátu školskej knižnice 
Prehĺbiť poznatky o metodike vypožičiavania, vedení výpožičného 
protokolu (odborné evidencie) a dennom zápise o činnosti školskej 
knižnice 
Prehĺbiť poznatky o realizovaní informačnej a čitateľskej výchovy v 
školskej knižnic 

Orientácia v platnej 
legislatíve 

  2020/2021 Mgr. Lucia Dreveňáková  

Metódy a formy práce 
podporujúce rozvoj 
myslenia a kreativity 
žiakov v škole 

  2020/2021 Mgr. Pavol Halák - získať aktuálne poznatky o inovatívnych a nových trendoch 
podporujúcich rozvoj myslenia a kreativity 
- získať poznatky o inštitúciách, programoch a dokumentoch 
podporujúcich rozvoj myslenia a kreativity žiakov 
- poznať druhy myslenia, 
- získať informácie o všetkých formách myslenia, 
- poznať a vedieť uskutočniť bazálnu diagnostiku myslenia u 
žiakov, 
- vedieť spracovať aktivity pre rozvoj myslenia a kreativity, 
- ovládať ciele rozvoja myslenia a kreativity, 
- poznať stratégie rozvoja myslenia a kreativity, 
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- vytvoriť námety na jednotlivé formy a spôsoby rozvoja 
myslenia a kreativity, 
- poznať definíciu myslenia a kreativity, 
- získať aktuálne poznatky o schopnostiach potrebných na 
podporu rozvoja myslenia a kreativity u žiakov, 
- získať informácie o efektívnom riadení a plánovaní 
vyučovacej hodiny základného typu alebo inej vyučovacej jednotky pri 
implementácii aktivít na podporu rozvoja myslenia a kreativity, 
- aplikovať získané vedomosti a zručnosti do výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

Úvod do Hejného 
vyučovania 
matematiky 

 inovačné 2022/2023 Mgr. Pavol Halák 
Mgr. Linda Hlavačková 

 

Základný zjazdový 
výcvik pre 
pedagogických 
zamestnancov – 
inštruktor lyžovania 

   Mgr. Pavol Halák  

Hra ako vyučovací 
prostriedok 

  2020/2021 Mgr. Evelína Magdinová  

Joga a tanec   2021/2022 Mgr. Evelína Magdinová  

Rozvoj digitálnych 
kompetencií prácou 
na interaktívnej tabuli 
s programom 
ActivInspire 

 inovačné 2020/2021 Mgr. RenátaMráziková  

Uplatnenie 
projektového 
vyučovania so 
zameraním na 
kooperáciu žiakov 

 aktualizačné 2020/2021 Mgr. Ingrid Myslivcová 
Mgr. Mária Sásová 

Určiť podmienky na realizáciu projektového vyučovania v edukačnom 
procese 
Rozšíriť poznatky zamerané na vedenie žiakov ku kooperatívnemu 
riešeniu problémov 
Využívať poznatky a zručnosti zamerané na rozvoj kritického myslenia 
žiakov, na ich kooperáciu, komunikáciu a schopnosť učiť sa a riešiť 
problémy 
Reflektovať výsledky svojej práce a práce žiakov na formulovanie 
korekcií na zlepšenie edukačného procesu 

Získanie kompetencií 
na podporu rozvoja 
environmentálnej 

 aktualizačné 2020/2021 Mgr. Silvia Vargová  
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gramotnosti 

Získanie kompetencií 
na prácu s deťmi 
online, tvorba testov, 
kvízov 

 dištančné 2019/2020 Mgr. Silvia Vargová  

Otvorená komunikácia   2020/2021 Mgr. Linda Hlavačková  

K prameňom tradícií  Cyklus 
vzdelávaní 
v rámci projektu 

2020/2021 Edita Antalová  

Voľný čas v teórii 
a praxi výchovy mimo 
vyučovania 

Obnoviť a 
zdokonaliť 
profesijné 
kompetencie 
potrebné na 
štandardný výkon 
pedagogickej 
činnosti 
vychovávateľa 
školského výchovno-
vzdelávacieho 
zariadenia. 

Inovačné 2020/2021 Mgr. Gabriela Farkašová 
Bc. Ľubica Siroteková 
Bc. Miriam Vargová 

 

Výtvarné dielne v 
škole 

udržať profesijné 
kompetencie, 
prehĺbiť digitálne 
kompetencie, 
rozvíjať a rozšíriť 
odborné a 
pedagogické 
vedomosti a 
zručnosti v oblasti 
organizácie 
výtvarných dielní a 
ich realizácie v 
edukačnom procese 

aktualizačné 2020/2021 Mgr. Gabriela Farkašová Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je udržať profesijné 
kompetencie, prehĺbiť digitálne kompetencie, rozvíjať a rozšíriť 
odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti v oblasti organizácie 
výtvarných dielní a ich realizácie v edukačnom procese. 
Prehĺbiť poznatky o inováciách ŠVP (ISCED 1 a ISCED 2) a kľúčových 
kompetenciách vo výtvarnej výchove, 
Rozšíriť zručnosti plánovať výtvarné dielne 
rozvíjať schopnosti hodnotiť aktivity výtvarných dielní 
rozvíjať spôsobilosti aplikovať metódy rozvoja tvorivosti a zručností 
rozvíjať kompetencie na prácu s grafickým programom GIMP 

Riešenie konfliktov 
v škole  - rôzne 
podoby mediácie v 
praxi 

 Informačno - 
odborný seminár 

2020/2021 Mgr. Darina Kereková Poskytnutie návodov na riešenia konfliktov v školách a školských 
zariadeniach cestou mediácie. 

Vytváranie pozitívnej rozšírenie aktualizačné 2019/2020 Mgr. Zuzana Schusterová  
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klímy v školách 
a školských 
zariadeniach formou 
sociálneho dialógu 

sociálnych, 
občianskych, 
komunikačných 
profesijných 
kompetencií o 
ucelený systému 
poznatkov z 
problematiky 
sociálneho dialógu, 
rodovej rovnosti  

Využitie ľudového 
ornamentu vo 
výchovno-
vzdelávacích 
aktivitách 

 workshop 2020/2021 Bc. Ľubica Siroteková  

Využitie vyučovacích 
stratégií a učebných 
štýlov žiaka 

  2022/2023 Mgr. Mária Giertlová Prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov primárneho 
vzdelávania pre spoznanie učebných štýlov žiakov a pre výber vhodnej 
vyučovacej stratégie vzhľadom na edukačné ciele a individuálne 
edukačné potreby žiakov primárneho vzdelávania. 

 
 
 
 
 
 
 
 


