
Materská škola  Ražňany   

 

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE 
 

na šk.rok 2022/2023 

 

 

     V zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, novelou tohto zákona  v školskom roku 2022/2023 v prechodných 

ustanoveniach v § 90d ods.12 sa nariaďuje povinnosť mať min.20 hodín 

aktualizačného vzdelávania v týchto témach:  
 

 zmeny školského kurikula,  

 inkluzívne vzdelávanie, 

 digitalizácia výchovy a vzdelávania.  

 

 

 

Cieľom aktualizačného vzdelávanie podľa zákona 138/2019 Z.z. a podľa potrieb 

zriaďovateľa, materskej školy:   
 

a) získavanie poznatkov a informácií o transformácii národného kurikula pri 

premene tradičnej materskej školy na materskú školu 21.storočia,  

b) udržiavanie a doplnenie profesijných kompetencií v oblasti digitalizácie: 

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula,  

c) získavanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej 

činnosti: Rozvíjanie grafomotorických zručností detí PV –príprava na písanie.,  

d) získavanie nových vedomostí  o zmenách v právnych predpisoch, interných 

smerniciach, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii. 
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Dokumentácia vzdelávania obsahuje :  

 program vzdelávania, 

 potvrdenie o schválení programu vzdelávania,  

 doklady o lektorskom zabezpečení vzdelávania,  

 doklady o účasti pedagogických zamestnancov na vzdelávaní, 

 doklady o ukončení vzdelávania, 

 hodnotenie uskutočňovaného vzdelávania. 

 

 

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. 
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PROGRAM    AKTUALIZAČNÉHO   VZDELÁVANIA 

 
Názov  

vzdelávacieho  programu 

Kurikulum – premena tradičnej materskej školy. 

 

Druh  

programu  vzdelávania 

Aktualizačné 

 

Rozsah  

 

3 hodiny  

Forma  

 

Prezenčná – online 2 h, dištančná  1 h 

Hlavný cieľ 

 

Rozšíriť vedomosti učiteľa pri porozumení postavenia učiteľa v systéme 

škol.kurikula a podstaty kurikulárnej reformy v SR. Posilniť zručnosti 

pri zvyšovaní si vlastných uč.kompetencií v kontexte kurikulárnej 

reformy. 

Čiastkové ciele  - porozumieť pojmu kurikulum 

- osvojiť si porozumenie významu učiteľa potreby jeho 

profesijných posunov a napredovania pri premene tradičného 

školstva na školstvo 21.storočia 

- poznať netradičné, zážitkové a aktivizujúce metódy a formy 

výučby ako základ transformácie školského kurikula 

Špecifické ciele  - poznať platnú legislatívu týkajúcu sa transformácie kuruikula 

- stotožniť sa s profesijnou rolou učiteľa a školou 

Tematické celky / rozsah  

 

Kurikulum- vymedzenie pojmu 

Transformácia kurikula-ciele, prostriedky, plán.kroky 

Kurikulum ako východisko nastavenia cieľov profesijného 

rastu PZ 

Rozvoj kľúč. kompetencií v kontexte kurikulárnej  reformy 

Dištančné úlohy –pracovný list 

Úloha 1: Reflexia úrovne vlastných profes. Kompetencií 

Úloha 2: Kurikulum školy - kvíz 

 

60 minút 

 

60 minút 

 

 

Materiálne, technické 

a informačné 

zabezpečenie vzdelávania  

Počítač  pre lektora a pedagogických zamestnancov. 

Vzdelávanie sa realizuje v priestoroch materskej školy. 

Garant  

 

Riaditeľka MŠ – Mgr. Janka Mišková 

Lektor  

 

PaedDr. Katarína Hvizdová, Mgr. Martin Kuľha vzdelávacia 

organizácia EDUSTEPS 

Spôsob ukončovania a 

požiadavky na ukončenie 

vzdelávania 

Účasť na vzdelávaní v prezenčnej forme, spracovanie dištančnej 

úlohy 

 
Získané profesijné kompetencie: 

-posilniť schopnosti reflexie vlastnej pedagogickej praxe a identifikácie cieľov profesijného rastu 

- osvojiť si zručnosť pri účasti na tvorbe školského kurikula 

- rozšíriť vedomosti o podstate kurikulárnej transformácie v SR 

- posilniť zručnosti pri plánovaní a realizácii profesijného rastu a sebarozvoja  

 

Osobitné požiadavky na pedagogického zamestnanca sa neurčujú.  

Vzdelávanie vzhľadom na cieľ a program vzdelávania sú povinní absolvovať všetci pedagogický 

zamestnanci poskytovateľa. 
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Názov  

vzdelávacieho  programu 

 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula. 

 

Druh  

programu  vzdelávania 

Aktualizačné 

 

Rozsah  

 

20 hodín  

Forma  

 

Prezenčná, dištančná  

Hlavný cieľ 

 

Získanie informácií o integrácii digitálnych technológií do 

poznávacieho procesu v predškolskej príprave.  

 

 

Čiastkové ciele  - rozšíriť a  inovovať profesijné kompetencie v oblasti 

projektovania VVČ s aplikovaním digitálneho vzdel. obsahu 

- poskytnúť informácie o  implementácii a overenie učenia sa s 

digitálnymi technológiami 

Špecifické ciele  - poskytnúť informácie o integrácii digitálnych technológií do 

kurikula MŠ a prostredia školy  

- poskytnúť praktické ukážky práce detí PV s digitálnymi 

technológiami  

 

Tematické celky / rozsah  

 

1.časť:Integrácia digitálnych technológií do prostredia 

materskej školy a výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 

2.časť: Oboznámenie sa s postupnosťou krokov 

učiteľky pri práci detí s DT, stratégiami výchovno-

vzdeláv. činnosti na konkrétne aktivity s využitím DT.  
 

Hodnotenie efektov využívania DT. 
 

3.čať: Dištančná úloha podľa zadania lektora.  

6 hod. 

 

 

5  hod. 

 

 

1 hod. 

 

7 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 integrovať digitálne technológie predškolského kuriluka 

a  výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím atraktívneho a zmysluplného učenia sa.  

 

Osobitné požiadavky na pedagogického zamestnanca sa neurčujú.  
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Názov  

vzdelávacieho  programu 

Rozvíjanie grafomotorických zručností detí PV –príprava na 

písanie v ZŠ. 

Druh  

programu  vzdelávania 

Aktualizačné 

 

Rozsah  

 

2 hodiny  

Forma  

 

Prezenčná  

Hlavný cieľ 

 

Rozšírenie  poznatkov o vývinových možnostiach a 

schopnostiach detí predškolského veku pri rozvíjaní 

grafomotorických zručností – príprava na písanie v ZŠ. 

 

Čiastkové ciele  - zamerať sa vo výchovno-vzdelávacom procese na postupné 

rozvíjanie grafomotorických zručností so zreteľom na vek 

dieťaťa, 

- prezentovať metódy rozvíjania grafomotorických kompetencií 

s dôrazom na prípravu na písanie v ZŠ 

Špecifické ciele  -rozšíriť poznatky o telesnom vývoji a psychickom vývine 

dieťaťa a ich vplyv na rozvoj grafomotoriky, 

- nadobudnúť a zdokonaliť poznatky o alternatívach postupnosti 

nácviku grafických vzorov 

Tematické celky / rozsah  

 

-prezentácia poznatkov o vývinových možnostiach 

a schopnostiach dieťaťa predškolského veku pri 

rozvíjaní grafomotorických zručností 

-  správne sedenie, úchop grafického materiálu, 

sklon papiera,  

- postupnosť nácviku grafických vzorov, praktické 

ukážky, 

- hodnotenie  
 

30 min. 

 

30 min. 

 

 

45 min. 

 

15 min. 

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  

 

Riaditeľka MŠ  

 

Spôsob ukončovania a 

požiadavky na ukončenie 

vzdelávania 

Účasť na prezenčnom vzdelávaní. 

 

Získané profesijné kompetencie: 

Absolvent vzdelávania nadobudne predpoklady na optimálny rozvoj grafomotoriky detí 

ako jedným z prvých predpokladov k úspechu pri písaní v ZŠ. 

 

Osobitné požiadavky na pedagogického zamestnanca sa neurčujú.  
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Názov  

vzdelávacieho  programu 

Prehľad zmien v školskej legislatíve, interných smerniciach. 

 

Druh  

programu  vzdelávania 

Aktualizačné 

 

Rozsah  

 

1 hodina   

Forma  

 

Prezenčná  

Hlavný cieľ 

 

Získavanie nových vedomostí  o zmenách v právnych predpisoch, 

interných smerniciach, pedagogickej dokumentácii a ďalšej 

dokumentácii. 

Čiastkové ciele  - nadobudnúť a zdokonaliť poznatky o platnej školskej legislatíve, 

- poskytnúť aktuálny prehľad zmien v interných smerniciach  

 

Špecifické ciele  - poskytnúť informácie o schválených  aktuálnych úpravách 

v legislatíve školstva, 

- informovať o  aktuálnych smerniciach materskej školy, VZN 

zriaďovateľa    

 

Tematické celky / rozsah  

 

- uvedenie najaktuálnejších legislatívnych úprav, 

ktoré sú schválené a platia 

- oboznámenie s internými smernicami  

 

40 min. 

 

20 min. 

 

 

 

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  

zamestnanca a zároveň prehľad najaktuálnejších zmien a interných smerníc MŠ. 

 

Osobitné požiadavky na pedagogického zamestnanca sa neurčujú.  

 

Vzdelávanie vzhľadom na cieľ a program vzdelávania sú povinní absolvovať všetci 

pedagogickí zamestnanci poskytovateľa.  
 


