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1/2022-2023 - AV 
Názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie 

poskytovateľa programu vzdelávania  

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 

IČO: 31 808 999 

Názov programu vzdelávania,  

Viki, komplexná vzdelávacia platforma 

v materskej škole a jej využitie v praxi 

Meno, priezvisko a podpis odborného garanta 

programu vzdelávania, 

Mgr. Monika Zelenková 

Druh vzdelávania v profesijnom rozvoji Aktualizačné vzdelávanie 

Rozsah vzdelávania v hodinách 10 hodín 

Forma vzdelávania Prezenčná a dištančná 

Anotácia Prostredníctvom vzdelávania sa dostanú 

pedagogickí zamestnanci do systému RIAM 

a naučia sa prihlasovať a pracovať s 

týmto kontom, spravovať ho a prostredníctvom 

neho využívať prístup k materiálom potrebných 

pre edukáciu s kontom VIKI. Po vzdelávaní 

dokážu vytvoriť vlastné pracovné materiály 

a zdokonaľovať sa v práci s nimi. 

Ciele a obsah vzdelávania 
Hlavný cieľ Práca učiteľov s platformou Viki v rámci 

prípravy na vzdelávanie detí každej vekovej 

kategórie. 

Čiastkové ciele Získanie praktických skúseností s platformou 

Viki, využívanie všetkých výhod ktoré ponúka 

vo vzdelávacom procese, ale aj v online 

vzdelávaní detí. 

Špecifické ciele • Práca s kontom RIAM, 

• vytvárania vlastných knižníc a kolekcií 

k vzdelávacím oblastiam,  

• tvorba pracovných listov pre deti vekovej 

kategórie v ktorej PZ pôsobí, 

• vytváranie a publikovanie vlastného obsahu 

z kolekcií a zdrojov,  

• vyhľadávania a triedenia obsahu podľa 

názvov tém, kategórií a podobne, 

• čerpanie námetov z knižnice, ktorá obsahuje 

množstvo vzdelávacieho materiálu, príklady 

dobrej praxe, náučných videí aj v cudzích 

jazykoch.  

Tematické celky obsahu vzdelávania a ich rozsah v hodinách 
Získanie prístupových údajov a prihlásenie do 

konta RIAM. Oboznámenie s kontom.  

2 hodina 

Praktické ukážky práce v platforme Viki, 

vyhľadávanie vzdelávacích materiálov, práca 

v knižnici atď. 

2 hodina 

Vytváranie pracovných listov vo Viki, postupy, 

praktické ukážky... 

3 hodiny 

Dištančne: vytváranie pracovných listov 

k jednotlivých vzdelávacím aktivitám, 

k týždenným témam atď. – nový zásobník PL 

3 hodina 



Získané profesijné kompetencie absolventa 

programu vzdelávania 

▪ poznanie, chápanie a praktické skúsenosti pri 

práci s kontom RIAM, 

▪ orientácia v platforme Viki, praktické 

skúsenosti pri vytváraní vzdelávacích 

materiálov v tejto platforme a ich využitie vo 

VVČ. 

Opatrenia na zabezpečenie kvality 

obsahu vzdelávania, 

priebehu vzdelávania, 

ukončovania vzdelávania, 

Požiadavky na pedagogického zamestnanca a 

odborného zamestnanca pri zaradení na 

vzdelávanie: 

Program aktualizačného vzdelávania je určený 

pre pedagogického zamestnanca v súlade s § 57 

ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.. 

Do aktualizačného vzdelávania bude zaradený 

každý pedagogický zamestnanec materskej 

školy. 

 

Personálne zabezpečenie vzdelávania a 

požiadavky poskytovateľa na odbornosť 

personálneho zabezpečenia: 

➢ riaditeľka materskej školy podľa § 57, ods. 5 

zákona č. 138/2019 Z.z. 

➢ Lektor vzdelávania – Bc. Zuzana Maderová. 

 

Materiálne, technické a informačné 

zabezpečenie vzdelávania: 

Softvér, notebooky, internet, interaktívna tabuľa 

s priamou praktickou ukážkou, prístupové údaje 

PZ do RIAM konta, vygenerované riaditeľkou 

MŠ, platforma VIKI. 

 

Podmienky ukončenia vzdelávania: 

• Účasť na prezenčnom vzdelávaní 80% 

• Aktívna účasť na vzdelávaní a praktická 

skúsenosť. 

• Dištančné výstupy – vzdelávacie materiály – 

PL, vytvorenie vlastnej knižnice 

k vzdelávacím oblastiam. 

Odtlačok pečiatky poskytovateľa  

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa  

 

 

 


