
Materská škola  Ražňany  
 

 

AKTUALIZAČNÉ  VZDELÁVANIE  

 

na šk.rok 2021/2022 

 

 

Podľa § 57 ods. 1 zákona je cieľom aktualizačného vzdelávanie podľa potrieb 

zriaďovateľa, materskej školy:   

a) udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na 

výkon pracovnej činnosti – rozvoj čiastkových kognitívnych funkcií detí PV,  

b) získavanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, 

výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej 

dokumentácii,  

c) získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti 

– rozvíjanie digitálnej gramotnosi pedagogických zamestnancov v oblasti  

dištančného  vzdelávania detí.  

 

 

Hodnotenie vzdelávania je možné uskutočniť: 

- získaním spätných väzieb od účastníkov, 

- pozorovaním počas priebehu vzdelávania a to vrátane zmien v obsahu, 

či aktivitách, ktoré nastali počas jeho realizácie, 

- analyzovaním produkcie, ktorá počas vzdelávania vznikla – či už v 

rámci aktivít alebo ako výstupy dištančnej časti, 

- získaním spätných väzieb od lektorov a garanta. 

 

 

 

 

 



Materská škola  Ražňany  
 

PROGRAM    AKTUALIZAČNÉHO   VZDELÁVANIA 

 
Názov  

vzdelávacieho  programu 

Prehľad zmien v aktuálnej školskej praxi. 

 

Druh  

programu  vzdelávania 

Aktualizačné 

 

Rozsah  

 

2 hodiny  

Forma  

 

Prezenčná  

Hlavný cieľ 

 

Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách 

v právnych predpisoch. 

 

Čiastkové ciele  - poskytnúť aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 

profesijných kompetencií 

- poskytnúť aktuálny prehľad legislatívy v oblasti školstva  

 

Špecifické ciele  - poskytnúť informácie o schválených  aktuálnych úpravách 

školského zákona, 

- informovať o  aktuálnych úpravách  zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve – (presun 

kompetencií z MV SR pod MŠVVaŠ SR) 

 

Tematické celky / rozsah  

 

• Uvedenie najaktuálnejších legislatívnych úprav, 

ktoré sú schválené a platia 

• úpravy zákona č.596/2003 Z.z. -presun kompetencií 

z MV SR pod MŠVVaŠ SR  

• Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení -vyhláška MŠVVaŠ SR č. 

435/2020 Z. z.  

1 hod. 

 

0,5 hod. 

 

0,5 hod. 

Materiálne, technické 

a informačné 

zabezpečenie vzdelávania  

Počítač a interaktívna tabuľa  pre lektora.  

Vzdelávanie sa realizuje v priestoroch materskej školy. 

Garant  

 

Riaditeľka MŠ 

Lektor  

 

Riaditeľka MŠ 

Spôsob ukončovania a 

požiadavky na ukončenie 

vzdelávania 

účasť na vzdelávaní v prezenčnej forme 

 

Získané profesijné kompetencie: 

absolvent vzdelávania získa informácie pre výkon pracovnej činnosti pedagogického 

a odborného zamestnanca a zároveň prehľad najaktuálnejších zmien v školskej praxi. 

 

Osobitné požiadavky na pedagogického zamestnanca sa neurčujú.  

Vzdelávanie vzhľadom na cieľ a program vzdelávania sú povinní absolvovať všetci 

pedagogický zamestnanci poskytovateľa.  



Materská škola  Ražňany  
 

Názov  

vzdelávacieho  programu 

Efektívna stimulácia úspešnosti dieťaťa v edukačnom procese. 

Druh  

programu  vzdelávania 

Aktualizačné 

 

Rozsah  

 

6 hodín  

Forma  

 

Prezenčná  

Hlavný cieľ 

 

Rozvoj čiastkových kognitívnych (špecifických ) funkcií dieťaťa 

predškolského veku.  

Čiastkové ciele  - poskytnúť teoretické východiská vývinových porúch učenia 

a porúch pozornosti a aktivity dieťaťa PV 

- poskytnúť legislatívne ukotvenie predmetu Rozvíjanie 

špecifických funkcií a jeho praktické uplatnenie v praxi 

 

Špecifické ciele  - poskytnúť informácie ako vypracovať a aplikovať plán pre deti 

so ŠVVP s prihliadnutím na rozvoj špecifických funkcií  

- poskytnúť praktické ukážky a nácvik stimulácie oslabených 

kognitívnych funkcií u dieťaťa 

 

Tematické celky / rozsah  

 

1.časť – teoretické východiská : uvedenie do 

problematiky vývinových porúch učenia sa a porúch 

pozornosti a aktivity dieťaťa 

- interpretácia špeciálno-pedagogickej správy  do 

edukačného procesu dieťaťa 

2.časť – praktický workshop  

 

2 hod. 

 

 

2 hod. 

 

2 hod. 

Materiálne, technické 

a informačné 

zabezpečenie 

vzdelávania  

Počítač a interaktívna tabuľa  pre lektora.  

Papiere, písacie potreby pre pedagogických zamestnancov. 

Vzdelávanie sa realizuje v priestoroch materskej školy. 

Garant  

 

Riaditeľka MŠ 

Lektor  

 

PaedDr. Mária Drabiščáková 

- vedúca sekcie predprimárneho a primárneho 

vzdelávania  Bambi centrum Sabinov  

 

Spôsob ukončovania a 

požiadavky na ukončenie 

vzdelávania 

Minimálna 80% účasť na vzdelávaní  

 

Získané profesijné kompetencie: 

Absolvent vzdelávania nadobudne predpoklad efektívne stimulovať čiastkové kognitívne 

funkcie dieťaťa PV, chápať ich dopad na úroveň školských zručností v edukačnom 

procese, čo im umožní porozumieť a adekvátne hodnotiť a stimulovať výkon dieťaťa 

vzhľadom k nemu samotnému.  

Osobitné požiadavky na pedagogického zamestnanca sa neurčujú.  

 
 

 



Materská škola  Ražňany  
 

Názov  

vzdelávacieho  programu 

Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov 

predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými 

aplikáciami. 

Druh  

programu  vzdelávania 

Aktualizačné 

 

Rozsah  

 

10 hodín  

Forma  

 

Prezenčná, dištančná  

Hlavný cieľ 

 

Príprava pedagogických zamestnancov na offline a online 

dištančné vzdelávanie v MŠ. 

Čiastkové ciele  - rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie v oblasti 

projektovania VVČ s aplikovaním digitálneho vzdel. obsahu 

- poskytnúť informácie o možnosti komunikácie s deťmi a rodičmi 

prostredníctvom digitálnych platforiem  

 

Špecifické ciele  - poskytnúť informácie o projektovaní VVČ  a o používaní 

Viki.edu, EduPage, ZOOM? GoogleMeet, 

- reflektovať využitie digitálnych edukačných materiálov 

z pohľadu učiteľa, dieťaťa a jeho rodiča 

 

Tematické celky / rozsah  

 

1.časť – Vytváranie a sprístupnenie videí, prezentácií 

a pracovných listov pre deti a ich rodičov 

2.časť –  Oboznámenie sa s portálom učíme na diaľku, 

- Oboznámenie sa s nástrojmi online komunikácie: 

viki,iedu.sk, EduPage, Google Meet, ZOOM 

3.časť – dištančná úloha:  prezentácia elektronických 

učebných materiálov 

2 hod. 

 

 

2  hod. 

 

 6 hod. 

Materiálne, technické 

a informačné 

zabezpečenie vzdelávania  

Notebooky a interaktívna tabuľa  pre lektora.  

 

Vzdelávanie sa realizuje v priestoroch materskej školy. 

Garant  

 

Riaditeľka MŠ 

Lektor  

 

Ing. Jana Novická 

SOFTIMEX Academy, s.r.o. - Vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov školstva 

Spôsob ukončovania a 

požiadavky na ukončenie 

vzdelávania 

Minimálna 80% účasť na vzdelávaní  

 

Získané profesijné kompetencie: 

Absolvent vzdelávania sa naučí projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a reflektovať 

využitie digitálnych edukačných materiálov vo vzdelávaní z pohľadu učiteľa aj dieťaťa, 

či jeho rodiča. Získa zručnosti  tvoriť interaktívne  a zábavné úlohy, pracovné listy, 

komunikovať s deťmi a rodičmi on line. 

 

 

Osobitné požiadavky na pedagogického zamestnanca sa neurčujú.  


