
PROGRAM AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA 

1/2021-2022 - AV 
Názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie 

poskytovateľa programu vzdelávania  

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 

IČO: 31 808 999 

Výstižný a zrozumiteľný názov programu 

vzdelávania, 

 

Právne povedomie učiteľky MŠ 

Meno, priezvisko a podpis odborného garanta 

programu vzdelávania, 

Mgr. Monika Zelenková 

Druh vzdelávania v profesijnom rozvoji Aktualizačné vzdelávanie 

Rozsah vzdelávania v hodinách 4 hodiny 

Forma vzdelávania Prezenčná + dištančná 

Ciele a obsah vzdelávania 
Hlavný cieľ Získanie nových vedomostí a informácií o 

zmenách v právnych predpisoch, výchovno-

vzdelávacích programoch, pedagogickej 

dokumentácii a ďalšej dokumentácii. 

Čiastkové ciele 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 

Špecifické ciele Informovať PZ o právach a povinnostiach 

pedagogických zamestnancov vyplývajúcich 
z novelizácie zákona o pedagogických 

zamestnancoch, poukázať na dôležitosť 

orientácie sa v zákone o pedagogických 

a odborných zamestnancoch vzhľadom na 
vedomosť toho, čo sa ich týka pri vykonávaní 

ich pracovnej činnosti. 

Tematické celky obsahu vzdelávania a ich rozsah v hodinách 
Mlčanlivosť §4 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. 

Pracovná činnosť – priama VVČ 
Pracovný čas §7 

Posudzovanie splnenia kvalifikačných 

predpokladov §14 
Bezúhonnosť §15, §15a, §15a 

Kariérový stupeň §29, §30 

1,5 hodiny 

Uvádzajúci PZ §31 

Samostatný PZ §32 
PZ s I. atestáciou §33 

Profesijný rozvoj §40 

Vzdelávanie PZ §42 
Predatestačné vzdelávanie §53, §54 

Inovačné vzdelávanie §55 

Aktualizačné vzdelávanie §57 

Financovanie Profesijného rozvoja §63 

1,5 hodiny 

Hodnotenie PZ §60 

Spoločné ustanovenia k výkonu prac.činnosti 

§82 
Školský podporný tím §84a 

30 min. 



Zmeny v zákone 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zmeny v §10 – Osobný 

príplatok 

Zadanie dištančnej práce – vytvorenie osobného 
plánu profesijného rozvoja na nový školský rok. 

30 min. 

Získané profesijné kompetencie absolventa 

programu vzdelávania 

▪ poznanie, chápanie a porovnávanie roly 

učiteľa ako reprezentanta kultúry, v komplexe 

perspektívy profesie, perspektívy školy a 

perspektívy seba samého, 

▪ stanovenie si cieľov svojho profesijného 

rozvoja, 

▪ poznanie všeobecne záväzné právnych 

predpisy vzťahujúcich sa k predprimárnemu 

vzdelávaniu. 

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 – PZ s I. atestáciou 

a riaditeľka MŠ. 

 
Materiálne, technické a informačné 

zabezpečenie vzdelávania: 

Kancelárske potreby, literatúra uvedená v 
odporúčanej literatúre, softvér, notebooky, 

internet, prezentácia k danej téme vzdelávania. 

 
Podmienky ukončenia vzdelávania: 

• Účasť na prezenčnom vzdelávaní 90% 

• Návrh osobného plánu profesijného rozvoja 

dištančnou formou 10%, 

• Aktívna účasť na vzdelávaní. 

Odtlačok pečiatky poskytovateľa  

 
 

 

Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa  

 
 



 


