
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 hodinác 

1 
adaptačné 
vzdelávanie 

Adaptačné vzdelávanie: Získanie 
profesijných kompetencií potrebných 
na výkon pracovnej činnosti v 
kariérovom stupni samostatný 
pedagogický zamestnanec 
v príslušnom stupni vzdelania podľa 
profesijného štandardu učiteľa 
materskej školy. 

Školský rok 
2019/2020 
Školský rok 
2020/2021 

120h. 

 
Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku (v prílohe)  
 
Výsledok hodnotenia  
Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania: 4 začínajúci zamestnanci 
 

5 4 3 2 1 
úplne nespokojná/ý Skôr nespokojná/ý Skôr spokojná/ý Spokojná/ý Úplne spokojná/ý 

 
Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5 

Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania? 4     

Ako hodnotíte dosiahnutie stanovených cieľov vzdelávania? 4     

Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí uvádzajúceho zamestnanca?  4     

Ste spokojná/ý s prístupom uvádzajúceho zamestnanca k adaptačnému vzdelávaniu? 4     

Ako hodnotíte úroveň komunikácie uvádzajúceho zamestnanca smerom k Vám? 4     

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

3 1    

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

3 1    

Ako hodnotíte dostupnosť a ochotu uvádzajúceho zamestnanca - konzultácie v prípade 
potreby, elektronická komunikácia a pod.? 

4     

Ako hodnotíte materiálno-technické a priestorové vybavenie triedy pri vzdelávaní? 4     

Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií pri vzdelávaní? 4     

Ste  spokojná/ý s poskytnutými vzdelávacími materiálmi? 4     

Ako hodnotíte komunikáciu s riaditeľkou MŠ pred vzdelávaním? 4     

Ako hodnotíte komunikáciu s riaditeľkou MŠ počas vzdelávania? 4     

Ako hodnotíte komunikáciu s riaditeľkou MŠ po ukončení vzdelávania? 4     

 

Hodnotená oblasť Áno Nie 

Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú? 4  

Považujete uvádzajúcu učiteľku za špecialistu v danom obsahu vzdelávania? 4  
Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností? 4  



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

4  

Boli Vám poskytnuté učebné materiály? V digitálnej alebo tlačenej forme? 4  

 

 


