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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 
 

Tento Plán vychádza a v plnej miere zohľadňuje:  
1. 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. 

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

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

4. 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. 

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

 
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 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 riaditeľka po prerokovaní so 
zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade. 
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Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľka školy 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 vzdelávacích 
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) 
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3. Identifikácia organizácie 
 

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

 
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. 

 
Kontakt na školu: 
 telefón: Fatranská 14 

- riaditeľka 037/6586046, mobil 0918/928 377 
- tajomníčka 037/6586046 
- kuchyňa 037/7334280 

       : Hlavná 82 
- kancelária 037/6561228 

 e-mail: 
- zsfatranskanr@gmail.com 
- palkova.zsfatranskanr@gmail.com 

 
        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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3. 1. Profilácia školy 
 

Zameranie školy je vyprofilované na základe SWOT analýzy: 
 
 

Silné stránky 
 
 kvalifikovaný pedag. zbor, vzdelávanie 

zamestnancov, 
 školskí  špeciálni  pedagógovia   

 a  psychológovia, 
 úspešnosť  žiakov  v  testovaní  5 a 9, 
 úspešnosť  žiakov  v  prijímaní    na 

stredné  školy, 
 získavanie  mimorozpočtových 

prostriedkov, 
 dobrý  stav  školských  budov, 
 realizácia separovaného zberu 

Slabé stránky 
 
 absencia  učiteľov  niektorých  aprobácií, 
 slabnúca motivácia pedagógov   v 

aplikovaní inovácií, 
 časté personálne zmeny   v obsadení ŠKD, 
 komplikované správanie žiakov a slabá 

motivácia k učeniu, 
 vysoké nároky technického vybavenia 

školy a administratívnej záťaže 
pedagógov. 

Príležitosti 
 
 zvyšujúci sa počet žiakov  1. a 5. ročníka,  
 vysoký podiel  vzdelávajúcich  sa 

pedagógov, 
 široká  ponuka projektov   

a  spoluprác, 
 podpora rodičovského združenia   v 

realizovaných projektoch, 
 záujem rodičov o zápis detí na našu ZŠ, 
 prijímanie žiakov aj z okolitých obcí, 
 reforma školstva 

Ohrozenia 
 
 odchod najlepšie prospievajúcich žiakov 

z 5. a 8. ročníka, 
 slabo motivujúce ohodnotenie 

zamestnancov školy, 
 nedostatočná spolupráca s inštitúciami 

zameriavajúcimi sa na problematické 
správanie žiakov 

 zvyšujúca sa administratíva   
a byrokracia, 

 slabé angažovanie  sa  rodičov, 
 časté reformy. 

  
 

Naša škola je bežnou sídliskovou školou, ktorá ma však ambíciu byť výnimočná 
úrovňou humanizácie vzdelávania. 

Chceme, aby naši žiaci zažívali pocit úspechu a radosti z poznania, aby poznanie 
bolo pre nich zdrojom slobody, aby sa na trhu práce rovnako úspešne uplatnili zdraví 
i začlenení absolventi našej školy. 
 
Vzhľadom na to, že žiaci dosahujú každoročne výborné výsledky v prírodovedných 
olympiádach,  v  súťažiach v cudzom jazyku a športových súťažiach budeme i naďalej 
pokračovať vo vytýčenej ceste a zameranie školy nemeniť. 
 
Anglický jazyk  
Zaradili sme vyučovanie anglického jazyka už od prvého ročníka a posilnili vyučovanie 
druhého cudzieho jazyka navýšením dvojhodinovej dotácie v 7. až 9. ročníku. Cudzie 
jazyky – anglický, nemecký a ruský u nás vyučujú len kvalifikovaní učitelia. V rámci 
spolupráce s Language Planet realizujeme vstupy týkajúce sa reálií anglicky hovoriacich 
krajín v triedach 1. stupňa – vyučovanie jazyka inovovanými metódami v súlade 
s dodržiavaním UO ŠkVP. 
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Informatika:  
Možnosti uplatnenia našich žiakov chceme rozšíriť bezproblémovým ovládnutím 
informačno–komunikačných technológií.  
Vyučovanie informatiky realizujeme v troch počítačových učebniach s dataprojektorom 
a v zasadacej miestnosti, ktorá obsahuje notebooky a tablety. Všetci žiaci môžu využívať 
bezdrôtové pripojenia na internet k precvičovaniu znalostí, rozvoja schopností a 
zručností v práci s informačno-komunikačnou technológiou. Od šk. roku 2014/2015 
máme k dispozícii v rámci projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva“ 20 tabletov a interaktívnu tabuľu.  
Využívame spolu dvadsaťjeden interaktívnych tabúľ,  štyridsaťdeväť dataprojektorov a 
päť vizualizérov. 
Od roku šk. roku 2016/2017 máme internetové pripojenie vo všetkých miestnostiach 
školy, LAN, server. 
 
Šport: 
Naša  škola má vynikajúce priestorové podmienky i na šport,  ktorému sa venujeme nielen 
vo vyučovacom procese, ale aj prostredníctvom   záujmových útvarov. Každoročne 
organizujeme aj lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka, korčuľovanie a plavecký výcvik 
pre žiakov I. stupňa. 
 
Do vyučovacieho procesu sú zaradení aj žiaci so ŠVVP. Je našou úlohou zabezpečiť im 
podmienky na ich plnohodnotné vzdelávanie, aby mali rovnocenný prístup k informáciám 
cez vypracované individuálne vzdelávacie programy, ktorých súčasťou sú individuálne 
vzdelávacie plány. 
Deti s vývojovou poruchou učenia potrebujú špeciálny prístup a pomoc pri procesoch 
učenia. Odbornú pomoc im poskytujú školskí špeciálni pedagógovia a  skúsení 
pedagógovia. Začlenení žiaci pracujú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý je 
prispôsobený vývojovej poruche dieťaťa. 
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4. Analýzy a zistenia z predchádzajúceho obdobia 
  
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. 

 
 Adaptačné vzdelávanie:  

- realizovalo 5 pedagógov, 1 pedag. asistent – vzdelávanie ukončené a 1 šk. 
psychológ - stále prebieha  

 Funkčné vzdelávanie: zatiaľ nezačalo 
 1. atestácia: ukončil 1 pedagóg 
 Učiteľstvo primárneho vzdelávania – rozširujúce vzdelávanie: jedna pedag. asistentka 

sa naďalej vzdeláva 
 Aktualizačné vzdelávanie:  

- Elektronická triedna kniha – absolvovali všetci pedagogickí pracovníci 
- Vzťahová mediácia – absolvovali všetci pedagogickí pracovníci 
- Legislatíva platná od 1. 9. 2019 - všetci pedagogickí pracovníci (28. 11. 2019) 

 
Mnohé vzdelávania v rámci MPC neboli otvorené, mnohé sa neuskutočnili z dôvodu 

prerušeného vyučovania v období marec – jún 2020 a tak pedagógovia nemali možnosť 
vzdelávaní sa zúčastniť. 

Jedna p. učiteľka sa dlhodobo vzdelávala (mimo vzdelávania plynúceho zo zákona č. 
138/2019) Projekt Sila zvyku - organizovaný OZ MOVENDI.SK (islandský model efektívnej 
prevencie) 

Mnohí učitelia sa zúčastnili sérií školení EDUpoint či webinárov počas korony. Zároveň 
sa učitelia zúčastnili online vzdelávaní, seminárov (viď príloha č. 1.) 
 

Niektorí pedagogickí zamestnanci boli v prvom polroku školského roka 2019/2020 
cvičnými učiteľmi pre študentov UKF v Nitre. 

Veľa pedagogických  zamestnancov využívalo pre svoj rozvoj štúdium rôznych 
odborných časopisov, literatúry – Dobrá škola, Učiteľské noviny, Manažment školy, 
RAABE, Historická revue, využívali portál Zborovna.sk, Alf a pod. 

 
Po skúsenostiach z minulých rokov učitelia konštatovali, že úroveň vzdelávaní nebola 

v súlade s tým, čo očakávali a potrebovali a mnohé neboli otvorené  
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5. Ciele  
 

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. 

 
Prioritou školy v najbližších 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.  
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6. Metódy a formy vzdelávania 
 

6. 1. 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. 2. 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.  
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 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 a 
príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, 
získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti. 

 
 
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. 
 
 
8. 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, 

 práca so začlenenými žiakmi a žiakmi so ŠVVP, 

 inovatívne formy a metódy vyučovania (inovácia nie len v použití IKT technológií, 

ale aj v inovácii samotných metód a foriem učenia), 

 rozširujúce štúdium - INF na I. stupni, 

 funkčné vzdelávanie, 

  vzdelávanie v oblasti rozvoja praktických zručností žiakov na vyučovaní 

(laboratórne práce, práce v dielni, kútiku živej prírody, ...), 
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 programy na rozvoj pohybových zručností žiakov, lyžiarsky výcvik, 

 prípravné atestačné vzdelávanie, 

 atestácie, 

 preventívne programy prejavov šikanovania v školách. 

Individuálne vzdelávanie učiteľov: 
 hospitácie – učitelia získavajú spätnú väzbu nielen od vedenia školy, ale i od 

kolegov,  

 samoštúdium – využívaním odbornej literatúry, informačných zdrojov a ďalších 

príležitostí pre získanie nových poznatkov,  

 sledovanie aktuálneho vývoja v pedagogickej sfére.  

Plán profesijného vzdelávania jednotlivých vyučujúcich – príloha č. 2. 
 
9. Účinnosť  
 

Plán profesijného vzdelávania nadobúda účinnosť  od 1. 9. 2020. 
 

Plán bol prerokovaný a schválený v pedagogickej rade 10. 09. 2020. 
 
 
 
V Nitre, 10. 09. 2020 
    
 
 
 
 
 
 
         RNDr. Slavomíra Palková 
                 riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1: webináre, semináre a školenia realizované v šk. roku 2019/2020 
Príloha č. 2: plán profesijného rozvoja na šk. rok 2020/2021 
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Webináre          príloha č. 1 
 
Názov/Téma   Termín  Zúčastnení  
Metodiky v informatike   IT akadémia 19. 3. 2020 Félixová Eva 
Elektronický 
poznámkový zošit 
v triede, komunikácia s 
deťmi 

Komenského inštitút 24. 3. 2020 
17.00-18.00 

Zahradníčková Ivana 
Volentierová Ivana 
Pavle Miroslava 
Palková Slavomíra 
Ilavská Lenka 
Alexyová Katarína 
Kozárová Michaela 
Macharová Petra 

Can-Do Statements Pearson Ventures 
webinar 

24. 3. 2020 Pavle Miroslava 

Lenivý učiteľ: 
zmysluplné domáce a 
online vzdelávanie. 

Komenského inštitút 25. 3. 2020 Zahradníčková Ivana 
Gúcka Zuzana 
Volentierová Ivana 
Szőkeová Miriam 
Pavle Miroslava 
Palková Slavomíra 
Ilavská Lenka 
Félixová Eva 
Alexyová Katarína 
Macharová Petra 

Online ŽÚR alebo ako 
učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z 
domu a nezblázniť sa. 

Komenského inštitút 26. 3. 2020 Zahradníčková Ivana 
Gúcka Zuzana 
Volentierová Ivana 
Szőkeová Miriam 
Pavle Miroslava 
Palková Slavomíra 
Ilavská Lenka 
Félixová Eva 
Alexyová Katarína 
Ján Šuba 
Pucher Peter  

Objavujme talenty a silné 
stránky našich žiakov 

Komenského inštitút 1. 4. 2020 Szőkeová Miriam 
Ilavská Lenka 
Félixová Eva 

Program ako učiť pre 
začlenených žiakov v 
anglickom jazyku 

Program ImO 2. 4. 2020 
19.00-20.00 

Barátová Silvia 

Ako (sa) učíme z domu   Ja Slovensko 2. 4. 2020 Félixová Eva 
Rovesnícke príbehy pre 
jazyky a humanitné vedy  

Komenského inštitút 7. 4. 2020 Pavle Miroslava 

Ako pracovať s dieťaťom 
s problémamy v učení. 

VÚDPaP 7. 4. 2020 Berkyová Michaela 

Ako sa robí dobrá 
prezentácia a ako pri tom 
dobre vyzerať 

Ja Slovensko 8. 4. 2020 Félixová Eva 

Ivan Valkovic PCA a ine Coachingplus 9. 4. 2020 Berkyová Michaela 
Ako vzdelávať na diaľku  eTwinning 16. 4. 2020 Palková Slavomíra 
Školský psychológovia 1 
- kde hľadať informácie 

VÚDPaP 16. 4. 2020 Berkyová Michaela 

Vzdelávanie počas 
korony – ako (sa) učiť 
bez školy? 

Sokratov inštitút 16. 4. 2020 Ján Šuba 
Pucher Peter 

Online diskusia s 
Viktorom Križom 

 20. 4. 2020 Palková Slavomíra 
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Školský psychológovia 2 
- prvé kroky školského 
psychológa 
pri COVID19 

VÚDPaP 20. 4. 2020 Berkyová Michaela 

Hrové metódy k 
uvedomovaniu si 
hodnotovej orientácie 
v dospievaní 

www.vlavici.sk 20. 4. 2020 Hrušková Lenka 

Ako sa nezblázniť počas 
karantény 

bodytalks.sk 21. 4. 2020 Hrušková Lenka  

Školský psychológovia 3 
- ako kontaktovať klienta 
pri koronakríze 

VÚDPaP 22. 4. 2020 Berkyová Michala 

Kritické myslenie a jeho 
využívanie pri 
absorbovaní zmien. 

Leaf.sk  23. 4. 2020 Palková Slavomíra 

Školský psychológovia –  
 ďalšie kontaktné osoby 

VÚDPaP 28. 4. 2020 Berkyová Michalela 

Ako nás preškolí korona? Komenského inštitút 29. 4. 2020 Szőkeová Miriam 
Pavle Miroslava 

MS OFFICE 365  29. 4. 2020 Palková Slavomíra 
Špeciálne a aktuálne 
potreby detí pri výučbe 

EduPoint   30. 4. 2020 
15.00-17.00 

Zahradníčková Ivana 
Barátová Silvia 
Kozárová Michaela 
Gáborová Ivana 
Ilavská Lenka 
Hrušková Lenka 
Gúcka Zuzana 
Palková Slavomíra 

Špeciálne a aktuálne 
potreby detí pri výučbe 

EduPoint 5. 5. 2020 Palková Slavomíra 

Angažovaný leadership EduPoint 6. 5. 2020 Palková Slavomíra 
MS OFFICE 365  6. 5. 2020 Palková Slavomíra 
Ako vytvárať náučné 
videá pre študentov 

Komenského inštitút 6. 5. 2020 Alexyová Katarína 
Félixová Eva 
Zuzana Seková 

Ako si v súčasnej situácii 
vytvoriť podklady na 
slovné hodnotenie? 

Leaf.sk 7. 5. 2020 Palková Slavomíra 

Ako rozvíjať orientáciu v 
priestore u dieťaťa s 
ťažkosťami v učení 

VÚDPaP 7. 5. 2020 Ligačová Miroslava 
Hrušková Lenka  

Moving your school 
online - 

Macmillan Education 13. 5. 2020 Pavle Miroslava 

 „Hodnotenie“ Leaf.sk 13. 5. 2020 Palková Slavomíra 
Ako učiť "vylúčené" deti 
počas korony 

Komenského inštitút 13. 5. 2020 Alexyová Katarína 

O detských videohrách 
s radosťou 

Vĺčatá.sk 14. 5. 2020 
17.00-18.30 

Zahradníčková Ivana 
Kozárová Michaela 

Dieťa a (m)učenie 
v koronačasoch 

EduPoint 14. 5. 2020 Ligačová Miroslava 

„Ako vieme pomôcť 
učiteľom adaptovať sa 
na zmeny a tešiť sa z 
tvorby nových riešení po 
CoVide 19?“ 

Leaf.sk 15. 5. 2020 Palková Slavomíra 
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Assessing upper primary 
students online - Erika 
Osvath 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

16.4. od 14-
15 

Uhrinčaťová Jana 

Školský psychológ v 
praxi súčasného školstva 

www.vlavici.sk 19.5. -  Hrušková Lenka  

Prepojenie video a audio 
výkladu učiva s 
POWERPOINTOM 

Interaktívna škola 21. 5.  Zahradníčková Ivana 

Ako učiť žiakov o 
peniazoch prakticky 

JASlovensko.sk   21.5.  Zahradníčková Ivana 
Ilavská Lenka 

Webinár Google 
Classroom 

etwinning.sk 22.5. 2020 Félixová Eva 

ADHD u detí Vzdelávacie webináre –
www.vlavici.sk 

09.06.2020 Ligačová Miroslava 

Webináre Ako učiť cez 
Zoom: Videokonferencia 
Zoom Tomáš Truchlý 

 priebežne 
marec - apríl - 
máj 2020 

Pavle Miroslava 

Podcasty : 
Striedavá starostlivosť a 
COVID19 
Prečo sa svojim deťom 
vyhrážame ? 
Karanténa a domáce 
násilie - čo s tým ? 
Ako s deťmi hovoriť o 
koronavíruse ? 
Extrémizmus na školách. 
 

VÚDPaP 
 

12.5., 
16.4.,3.4., 

Berkyová Michaela 

IKT hry na podporu 
motivácie žiakov 

etwinning.sk 8. 6. 2020 Félixová Eva 

 
 
Semináre, vzdelávania 
 
Dátum  Meno  Názov  Miesto  Poznámka  
12. 9. 19 L. Hrušková  Detská agresivita - kam až to môže 

zájsť? 
Partizánske Odborný 

seminár 
24. 9. 19 Z. Gúcka  Proforient  Piešťany Školenie  
2. 10. 19 S. Palková, A. Balková,  

I. Zahradníčková, M. 
Pavle,  
L. Ilavská, I. Varganová 

Konferencia EDUpoint Nitra Konferencia 
+ 
workshopy 

3. 10. 19 L. Hrušková Riziká  a hrozby internetu a 
sociálnych sietí 

Nitra vzdelávanie 

8. 10. 19 E. Szórádová Webinár - Pracujeme so slovnou 
zásobou 

Online seminár 

10.10.19 L. Hrušková, M. 
Ligačová,  
A. Ondrejková 

Burza inklúzie Nitra vzdelávanie 

24.10.19 P. Macharová  Dialogická podstata ETV - rozvíjanie 
tvorivého a kritického myslenia 

Nitra seminár 

4. 11. 19 P. Macharová, Z. Gúcka Holokaust nebol. Ako učiť o 
holokauste dnes? 

Nitra odborný 
seminár 

6. 11. 19 M. Ligačová,  
A. Ondrejková 

Aspergerov syndróm Nitra seminár 

6. 11. 19 I. Zahradníčková Šikana a kyberšikana v školskom 
prostredí 

Nitra multidiscipl
inárne 
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pracovné 
stretnutie 

8. 11. 19 M. Szokeová Umelecký prednese poézie a prózy Nitra odborný 
seminár 

11.11.19 M. Bardovičová Stop obchodovania s ľuďmi - Storm Trafačka, 
Nitra 

 

12. 11. 
19 

Z. Gúcka Prognózy vývoja na trhu práce v SR Nitra seminár 

13. 11. 
19 

M. Kozárová, L. Ilavská Workshop - Budovanie vzťahu učiteľ 
- žiak 

Nitra  

5. 12. 19 
 

L. Hrušková, M. 
Ligačová,  
A. Ondrejková 

Predchádzanie problémového 
správania 

Nitra seminár 

12. 2. 20 J. Takáč Metodický deň Kňažský 
seminár,NR  

8.30- 13.00 

 

 
 
BURANSKÁ 
23.3. Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre učiteľov) 
24.3. #01 Zoom videokonferencia - návod pre učiteľa - krok za krokom - step by step 
aplikace pro učitele 
24.3. #02 Zoom videokonferencia - návod pre žiaka - krok za krokom - step by step tutorial 
aplikace 
25.3. Webinár Komenského inštitútu: Škola inak – ako učiť prvostupniarov online, 
Martina Štestková 
26.3. Webinár Komenského inštitútu: "Lenivý učiteľ" – zmysluplné domáce a online 
vzdelávanie, Robert Čapek 
6.4. #03 Zoom - Prečo mám heslo a čakáreň - návod pre učiteľa - krok za krokom step by 
step 
16.4. Diskusia: Vzdelávanie počas korony – ako (sa) učiť bez školy? 
19.4. ZOOM webinar – Ako robiť skupinovú prácu v online vyučovaní (ZOOM break out 
rooms) 
27.4.Na online hodine s Danielom Hevierom 
1.5.Webinár o slovnom hodnotení pre I. stupeň ŠPÚ 
4.5. #06 Zoom - Nezbední Žiaci - Učiteľ - Step by Step 
 
ČIMOVÁ 
Online: 
23.3. webinár Komenského inštitút: Škola inak 
24.3. webinár Komenského inštitút: Elektronický poznámkový zošiť v triede 
25.3. webinár Komenského inštitút: Lenivý učiteľ 
Z archívu: 
28.4. Dobrá škola: Ako píšem slovné hodnotenia? 
 
DOBIŠOVÁ ADAME 
23.3. Komenského inštitút - „Škola inak – ako učiť prvostupniarov online“ 
27.3. Komenského inštitút Magický učitelia online 
18. 5. - Raabe - Čítať sa neučíme len na slovenčine 
25.3. Komenského inštitút "Lenivý učiteľ: zmysluplné domáce a online vzdelávanie s 
Robertom Čapkom   
10.5. Komenského inštitút -Webinár o slovnom hodnotení pre 1. stupeň ZŠ! 
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DREVEŇÁKOVÁ 
23.3. Škola inak - ako učiť prvostupniarov online organizovanom Komenského inštitútom 
24.3. Elektronický poznámkový zošit v triede, komunikácia s deťmi organizovanom 
Komenského inštitútom 
25.3. Lenivý učiteľ: zmysluplné domáce a online vzdelávanie.. organizovanom 
Komenského inštitútom 
 
GIERTLOVÁ 
23.3."Škola inak - ako učiť prvostupniarov online" s učiteľkou Martinou Šteskovou 
 
HALÁK 
22. 04. webinár zameraný na využívanie aplikácie teams , cez office 365 
 
KUPKOVÁ 
webinár Edupointu s konceptmi cyklu zážitkového učenia (David Kolb) a cyklu aktívneho 
rozboru (Roger Greenaway) 
Edupoint - Sociálne a emociálne učenie, Ako na spätnú väzbu a reflexiu v triedach 
  
 
LIPOVSKÁ uč. 
MAREC:  
23.03.2020 Komenského inštitút – Škola inak 
24.03.2020 Komenského inštitút – Elektronický poznámkový zošit 
25.03.2020 Komenského inštitút – Lenivý učiteľ – zmysluplné domáca a online 
vyučovanie 
26.03.2020 Komenského inštitút – Online ŽÚR – ako učiť a nezblázniť sa 
27.03.2020 365 services: Vzdelávanie pomocou MS Teams 
31.03.2020 365 services: Ako začať pracovať s MS Teams? 
APRÍL:  
30.04.2020 EduPoint Nitra online2: Špeciálne a aktuálne potreby detí pri výučbe 
MÁJ:  
06.05.2020 365 services: Microsoft Teams pre mierne pokročilých – Vzdelávanie 
pomocou Teams; EduPoint Nitra online 3 – Hodnotíme bez známok 
13.05.2020 Komenského inštitút – ako učiť „vylúčené“ deti počas korony 
14.05.2020 Komenského inštitút – Túlavý autobus 2 :  Záhrady, ktoré učia v Českej 
republike  
15.05.2020 Basta digital – Kahoot kvízy pre začiatočníkov 
 Komenského inštitút – Slovné hodnotenie na II. stupni ZŠ 
19.05.2020 Raabe: Aby sme viac vo finančnej gramotnosti nezaostávali 
21.05.2020 Basta digital – Efektívne na Kahoot kvízy   (som prihlásená) 
Niektoré webináre, na ktoré nebolo možné sa prihlásiť aj napriek registrácii, som si 
pozrela ako 
videonáhrávky z webinárov. (horeuvedené webináre som absolvovala) 
 
MADOVÁ 
25.3. Zoom videokonferencia 
23.3. Škola inak – ako učiť prvostupniarov online- webinár 
22.4. webinár MSTeams 
10.5. webinár- slovné hodnotenie pre I. stupeň  
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MAGDINOVÁ 
23.3. webinár Komenského inštitút "Škola inak - ako učiť prvostupniarov online " s 
nositeľkou Martinou Štekovou 
24.3. webinár Komenského inštitút "Lenivý učiteľ:zmysluplné domáce a online 
vzdelávanie" s Róbertom Čapkom 
26.3. webinár Komenského inštitút "Online žiak , alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z 
domu a nezblázniť sa " s učiteľom Petrom Humayom 
Apríl - webinár Ako zvládať vzťahy v čase korony - diskusia 3 psychológov 
 
MRÁZIKOVÁ 
18.3. Učíme sa doma (Komenského inštitút) 
23.3. Škola inak- ako učiť prvostupniarov online (Komenského inštitút) 
24.3. Elektronický poznámkový zošit  v triede, komunikácia s deťmi (Komenského 
inštitút) 
25.3. Lenivý učiteľ – zmysluplné domáce a online  vzdelávanie (Komenského inštitút) 
26.3. Online Žúr alebo ako učiť 2. stupeň ZŠ z domu a nezblázniť  sa (Komenského inštitút) 
29.4. Ako nás preškolí korona? (Komenského inštitút) 
10.5. Slovné hodnotenie pre 1. stupeň (Komenského inštitút) 
13.5. Ako zaujať deti pri online vyučovaní ( Basta digital) 
 
SÁSOVÁ 
23.3. Komenského inštitút - Škola inak ako učiť prvostupniarov online 
30.4. Edupoint - Špeciálne a aktuálne potreby detí pri výučbe  
 
VARGANOVÁ 
23.3. Komenského inštitút: Škola inak- ako učiť prvostupniarov online. 
30.4. Edupoint: Špeciálne a aktuálne potreby detí pri výučbe 
10.5. Komenského inštitút: Webinár o slovnom hodnotení pre I. stupeň ZŠ ( pozreté zo 
záznamu) 
 
SILVIA VARGOVÁ  
23.3.2020 o 17:00 Škola inak – M. Štestková Komenského inštitút 
25.3. 2020 Lenivý učiteľ- Róbert Čapek Komenského inštitút 
26.3. 2020 o 17:00 Online ŽÚR...- Peter Humay Komenského inštitút 
1.4.2020 o 17:00 Objavujeme talenty a silné stránky našich žiakov- Ľ. Tomková 
Komenského inštitút 
30.4. 2020 o 15:00-17:00 Špeciálne a aktuálne potreby žiakov EduPoint 
30.4.2020  Ako vytvoriť vzdelávacie video- zo záznamu Zmudri.sk 
6.5.2020 o 14:00-16:00 Hodnotíme bez známok EduPoint 
6.5.2020 o 16:00-17:45 Ako si pripraviť vlastnú online escape room- Dávid Králik 
LEAF 
13.5.2020 o 13:00 Ako zaujať deti pri online vyučovaní pomocou digitálnych nástrojov- 
Ján Laurenčík Basta digital 
14.5.2020 o 17:00 Dieťa a (M)učenie v koronačasoch-zo záznamu Edupoint 
18.5.2020 o 17:00 Čítať sa neučíme len na slovenčine- som prihlásená RAABE 
19.5.2020 o 17:00 Aby sme viac vo finančnej gramotnosti nezaostávali- som prihlásená 
RAABE 
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BREČKOVÁ 
27.04. „Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov“ 
9.6. Ako v triede vysvetliť pravidlá tak, aby ich rešpektovali všetky deti 
 
ČURGALIOVÁ 
Mierne pokročilý - MS Teams 
10.6. Vedia vaši žiaci ako sa správať v mimoriadnych situáciách ? Ochrana života a zdravia 
9.6. Rozvíjame grafomotoriku u predškolákov 
8.6. Ako učiť astronómiu už v základnej škole 
 
 
VARGOVÁ MIRIAM 
webinár Edupointu 5 s konceptmi cyklu zážitkového učenia (David Kolb) a cyklu 
aktívneho rozboru (Roger Greenaway) 
27. – 28. 5. 365 services: Vzdelávanie pomocou MS Teams – všetky 3 semináre 
21.5. Ako vytvárať pútavé náučné videá pre študentov? 
 
FIALOVÁ 
23.3. Škola inak – ako učiť prvostupniarov  
24.3. Elektronický poznámkový zošit v triede 
25.3. Lenivý učiteľ: zmysluplné domáce a online vzdelávanie 
26.3. Online ŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa. 
1.4. Objavujme talenty a silné stránky našich žiakov 
2.4. Zmysluplný dejepis (nielen) v karanténe 
7.4. Rovesnícke príbehy pre jazyky a humanitné vedy. 
28.4, Hravé metódy k uvedomovaniu si hodnotovej orientácie v dospievaní 
6.5. Ako vytvárať náučné videá pre študentov 
 
ONDREJKOVÁ 
13.5. Objavujeme talenty a silné stránky našich žiakov  
 6.5. Neformálne stretnutie špeciálnych pedagógov  
 
BALKOVÁ 
26.3. Online ŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa. (lektor: Peter 
Humay) 
1.4. Objavujme talenty a silné stránky našich žiakov. (lektorka: Ľuba Tomková) 
18.5. Elektronické vytváranie rozhodnutí  
+ niektoré iba časť alebo zo záznamu 



Ciele rozvoja školy Kompetencie, ktoré je potrebné rozvíjať na 
dosiahnutie cieľa 

Metóda/Forma 
vzdelávacieho 
programu 

Predpokladaný 
rok začatia 
vzdelávania 

Meno PZ/OZ 

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 

Inovácie v systéme výchovného 
poradenstva a prevencie 
prostredníctvom 
multidisciplinárnej spolupráce  

rozvoj multidisciplinárnej spolupráce 
prostredníctvom individuálnej sebaskúsenosti 
a reflektovania rozmanitých prístupov vo svojej 
praxi. 

Inovačné 2020/2021 Mgr. Lenka Hrušková 

Pedagogický asistent v praxi Získanie náhľadu na východiská integrovaného 
a inkluzívneho vzd., základných kompetencií 
zameraných na podporu pri prekonávaní prekážok 
v učení u žiakov za podpory asistenta. 

Inovačné 2020/2021 Mgr. Lucia Brečková 

Špecialista – uvádzajúci učiteľ získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti 
uvádzajúceho zamestnanca 

Vzdelávanie mimo 
pracoviska 

2019/2020 
2020/2021 

Mgr. Viera Čímová 
Mgr. Renáta Mráziková 

Špecialista – tr. učiteľ 
 

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

Vzdelávanie mimo 
pracoviska 

2019/2020 
2019/2020 
2020/2021 
 

Mgr. Miroslava Bardovičová 
Mgr. Miroslava Pavle 
Mgr. Petra Macharová 
 

Špecialista – vedúci PK, MZ Získanie odborných kompetencií v oblasti prevencie  2020/2021 Mgr. Iveta Varganová 
Špecialista – koordinátor vo výchove. Získanie odborných kompetencií v oblasti prevencie Aktualizačné 2019/2020 Mgr. Miroslava Bardovičová 
Tvorba portfólia k I. atestácii  uplatňovať kompetencie, kt. sú uvedené 

v kompetenčnom profile PZ s I. atestáciou 
Vzdelávanie mimo 
pracoviska MPC/VŠ 
Atestačné 

2020/2021 
2019/2020 

Mgr. Zuzana Seková 
Mgr. Katarína Buranská 

Tvorba portfólia k II. atestácii uplatňovať kompetencie, kt. sú uvedené 
v kompetenčnom profile PZ s II. atestáciou 

Vzdelávanie mimo 
pracoviska – MPC/VŠ 
Atestačné 

2019/2020 
2019/2020 

Mgr. Rút Dobišová Adame 
PaedDr. Andrea Ondrejková 

Rozšírenie aprobácie o tretí aprobačný 
predmet 

Získanie profesijných kompetencií na vyučovanie 
ANJ/NEJ 
Vyučovanie ETV 

Vzdelávanie mimo 
pracoviska – VŠ 
Kvalifikačné 

2020/2021 Mgr. Miroslava Pavle 

Rigorózna skúška v odbore psychológia  Kvalifikačné  2020/2021 Mgr. Michaela Berkyová 

Doktorandské externé štúdium -
Dizertačná práca  

  2019/2020 Mgr. Eva Félixová 

Doplnkové pedagogické vzdelanie  Katedra pedagogiky 
a psychológie FEM, 
SPU Nitra 
Kvalifikačné  

2020/2021 
2019/2020 
 
 

Ing. Silvia Barátová, PhD 
Mgr. Andrea Lipovská – vych. 
 

Finančná gramotnosť  Kontinuálne 
vzdelávanie 

2020/2021 
 

Mgr. Igor Osúch 
 

 
Základná škola , Fatranská 14, 949 01 Nitra 
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Adaptačné vzdelávanie   2020/2021 Mgr. Michaela Berkyová 
Kooperatívne učenie a vyučovanie v 
kontexte tvorby inkluzívneho 
prostredia školy 
 

 Vzdelávanie mimo 
pracoviska- MPC 
Inovačné  

2020/2021 RNDr. Ivana Zahradníčková 

IKT v edukačnom procese 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

. Vzdelávanie mimo 
pracoviska – MPC 
Aktualizačné  

2020/2021 
 

Mgr. Miroslava Bardovičová 
 

Psychoterapeutický výcvik – 
Existenciálna analýza a logoterapia 

 Kontinuálne  2020/2021 Mgr. Michaela Berkyová 

Systematický rozhovor  Kurz  2020/2021 Mgr. Michaela Berkyová 

Motivácia v práci pedagogického 
zamestnanca 

 Vzdelávanie mimo 
pracoviska – MPC 
Aktualizačné 
vzdelávanie 

 

2020/2021 Mgr. Adriana Vanyová 

Tvorba myšlienkových máp s 
podporou IKT 

 Vzdelávanie mimo 
pracoviska – MPC 
Inovačné́ vzdelávanie 

2020/2021 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 

2020/2021 Mgr. Iveta Varganová 

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

 Vzdelávanie mimo 
pracoviska – MPC 
aktualizačné 

2019/2020 Mgr. Zuzana Gúcka 

Netradičné/inovatívne formy výučby 
komunikácie v anglickom jazyku 

 Vzdelávanie mimo 
pracoviska – MPC 
Ivovačné 

2020/2021 
 

Mgr. Miroslava Pavle 
Mgr. Lucia Dreveňáková 
PaedDr. Mária Giertlová 

Slovné hodnotenie žiakov   2020/2021 Mgr. Jana Madová 

Aktivizujúce metódy vyučovania   2020/2021 Mgr. Jana Madová 

Vzdelávanie začlenených žiakov 
a žiakov so ŠVVP v bežnej triede  

 inovačné 2020/2021 
2020/2021 
2020/2021 

Mgr. Katarína Buranská 
Mgr. Andrea Lipovská - uč 
Mgr. Erika Kupková 
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Práca so žiakmi s poruchami učenia 2020/2021 Mgr. Simona Juríčková 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 
a motivácia žiakov čítať 
s porozumením v primárnom 
vzdelávaní 

 aktualizačné 2020/2021 
2020/2021 
2020/2021 
2020/2021 
2020/2021 

Mgr. Katarína Buranská 
Mgr. Andrea Lipovská – uč 
Mgr. Ingrid Myslivcová 
Mgr. Renáta Urbanová 
Mgr. Iveta Varganová 
Mgr. Mária Sásová 

Rozvoj digitálnych zručností 
a zručností s IKT 

 aktualizačné 2019/2020 
2019/2020 
 

Mgr. Viera Čímová 
Mgr. Mária Sásová 
 

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 

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

  2020/2021 Mgr. Pavol Halák 

Základný zjazdový výcvik pre 
pedagogických zamestnancov – 
inštruktor lyžovania 

  ? Mgr. Pavol Halák 

Hra ako vyučovací prostriedok   2020/2021 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 
Mgr. Iveta Varganová 
Mgr. Jana madová 
Mgr. Eva Berkesová 

Získanie kompetencií na podporu 
rozvoja environmentálnej gramotnosti 

 aktualizačné 2020/2021 Mgr. Silvia Vargová 

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 
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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 

Riešenie konfliktov v škole  - rôzne 
podoby mediácie v praxi 

 Informačno - odborný 
seminár 

2020/2021 Mgr. Darina Kereková 

Vytváranie pozitívnej klímy v školách 
a školských zariadeniach formou 
sociálneho dialógu 

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

aktualizačné 2019/2020 Mgr. Zuzana Schusterová 

Využitie ľudového ornamentu vo 
výchovno-vzdelávacích aktivitách 

 workshop 2020/2021 Bc. Ľubica Siroteková 

 
 
 


