
V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania MŠ Milana Marečka 20, Bratislava                                         
uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:  
 
 

p.č. 
druh programu 

vzdelávania 
názov programu termín/trvanie 

rozsah 
v hodinách 

1 
aktualizačné 
vzdelávanie 

 

Právne povedomie učiteľky MŠ: 
Získanie nových vedomostí 
a informácií o zmenách v právnych 
predpisoch na aktuálny legislatívny 
stav 01. január 2022 – zákon č. 
138/2019 Z. z. s ohľadom na nové 
práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov a  aplikácia  zákona 
v praxi aj v zmysle Zákonníka práce 
a ochrana osobných údajov 
v podmienkach materskej  školy 

február 2022 4 h. 

 
Hodnotenie prebehlo na základe online dotazníka  
 
Výsledok hodnotenia  
Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:    30 osôb, 1 lektor, návratnosť dotazníka 27 osôb. 
 

5 4 3 2 1 
úplne spokojná Som spokojná Som skôr spokojná Som skôr 

nespokojná 
Som úplne 
nespokojná 

 
Hodnotená oblasť 1 2 4 5 

Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah témy aktualizačného 
vzdelávania? 1  2 24 

Ako hodnotíte dosiahnutie stanovených cieľov vzdelávania? 1   26 

Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky? 1   26 

Ako hodnotíte úroveň komunikácie lektorky s účastníkmi vzdelávania? 1   26 

Ako hodnotíte použité formy vzdelávania? Akú inú formu by ste preferovali, resp. 
považovali za efektívnejšiu? 1  2 24 

Ako hodnotíte použité metódy vzdelávania? Akú inú metódu by ste preferovali resp. 
považovali za efektívnejšiu? 1  1 25 

Ako hodnotíte celkovú časovú dotáciu vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania? 1   26 

Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám rozvrhnutie 
vzdelávania? 1  1 25 

Ako hodnotíte materiálno-technické a priestorové vybavenie miesta vzdelávania? 1   26 

Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií pri vzdelávaní? 1  2 24 

Ste spokojná s poskytnutými vzdelávacími materiálmi? 1   26 

Ako hodnotíte komunikáciu garanta aktualizačného vzdelávania pred vzdelávaním? 1   26 

Ako hodnotíte komunikáciu garanta aktualizačného vzdelávania počas 
vzdelávania? 

1  1 25 

Ako hodnotíte komunikáciu garanta aktualizačného vzdelávania po ukončení 
vzdelávania? 
 
 

1   26 

HODNOTENÁ OBLASŤ ÁNO NIE 

Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú? 27  

Považujete lektorku za experta v danom obsahu vzdelávania? 27  



Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, 
príp. zručností? 

27  

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej 
pracovnej činnosti? 

27  

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom 
ďalšom profesijnom rozvoji? 

27  

Boli Vám poskytnuté učebné materiály? V digitálnej alebo tlačenej forme? 27  

 
 Výklad Riešenie 

praktických 
prípadov 

Diskusia Pracovná 
skupina 

Vyberte príp. doplňte metódy, ktoré boli využité počas vzdelávacej 
aktivity 

26 23 26 0 

 
 Jazyk a 

komunikácia 
Matematika 
a práca s 
informáciami 

VV HV Iné 

Aká téma aktualizačného vzdelávania by pre Vás bola 
zaujímavá v budúcnosti, príp. v ktorej oblasti by ste sa potrebovali 
profesijne rozvíjať? 

10 3 2 2 10 

 


