
Program aktualizačného vzdelávania – 1/2021-2022 - AV 

Poskytovateľ aktualizačného vzdelávania: Materská škola Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava 

Názov aktualizačného vzdelávania „Novelizácia zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických a odborných 
zamestnancoch“ 

Evidenčné číslo 1/2021-2022-AV 

Školský rok 2021/2022 

Druh vzdelania Aktualizačné vzdelávanie 

Forma aktualizačného vzdelávania prezenčná 

Cieľová skupina PZ materskej školy – učiteľ materskej školy 

Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania 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 aktualizačného vzdelávania 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. 

Rozsah vzdelávacieho programu 4 hodiny 

Trvanie vzdelávacieho programu Šk. rok 2021/2022 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania Absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania  

Dištančná práca (osobný plán profesijného rozvoja, hodnotiaci dotazník) 

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu 

Garant aktualizačného vzdelávania Mgr. Monika Zelenková 

Lektor aktualizačného vzdelávania Mgr. Monika Zelenková 

 



Program aktualizačného vzdelávania – 2/2021-2022 - AV 

Poskytovateľ aktualizačného vzdelávania: Materská škola Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava 

Názov aktualizačného vzdelávania „Osobitosti tvorby školského vzdelávacieho programu“ 

Evidenčné číslo 2/2021-2022-AV 

Školský rok 2021/2022 

Druh vzdelania Aktualizačné vzdelávanie 

Forma aktualizačného vzdelávania Prezenčná, dištančná, kombinovaná 

Cieľová skupina PZ materskej školy – učiteľ materskej školy 

Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania Získavanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych 

predpisoch na aktuálny legislatívny stav 01. január 2022 – zákon č. 245/2008 

Z.z. s ohľadom na novelizáciu školského zákona sa zamerať na ciele výchovy 
a vzdelávania, štátny vzdelávací program a osobitosti tvorby školského 

vzdelávacieho programu pri jeho úprave „na mieru“ materskej školy 

v kooperácií všetkých pedagogických zamestnancov 

Špecifické ciele aktualizačného vzdelávania Informovať PZ o zmenách v školskom zákone, poukázať na nutnosť 
kooperácie pri tvorbe, úprave revidovaní ŠkVP. Chápať poslanie a víziu 

materskej školy, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tvorby ŠkVP. 

Rozsah vzdelávacieho programu 6 hodín 

Trvanie vzdelávacieho programu Šk. rok 2021/2022 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania Absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania  

Dištančná práca (návrh učebných osnov, návrh vizuálu ŠkVP, návrhy na 

úpravu a doplnenie ŠkVP, hodnotiaci dotazník) 

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu 

Garant aktualizačného vzdelávania Mgr. Monika Zelenková 

Lektor aktualizačného vzdelávania Mgr. Monika Zelenková, Bc. Andrea Dobrovodská 

 



Program adaptačného vzdelávania – 1/2021-2022 - AdV 

Poskytovateľ adaptačného vzdelávania: Materská škola Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava 

Názov adaptačného vzdelávania „Adaptačný program pedagogických zamestnancov“ 

Evidenčné číslo 1/2021-2022-AdV 

Školský rok 2021/2022 

Druh vzdelania Adaptačné vzdelávanie 

Forma aktualizačného vzdelávania Prezenčná, dištančná, kombinovaná 

Cieľová skupina Začínajúci PZ materskej školy (4 zamestnanci) 

Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti 

v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný 

odborný zamestnanec. 

Špecifické ciele aktualizačného vzdelávania Oboznámiť zamestnanca s pg. dokumentáciou, s právnymi predpismi 
určenými pre oblasť školstva (predprimárneho vzdelávania), ponúkať 

možnosť náčuvov vzdelávacích aktivít uvádzajúceho pg. zamestnanca ako 

aj kolegýň v materskej škole, odborné vedenie zamestnanca uvádzajúcim 
pg. zamestnancom. 

Rozsah vzdelávacieho programu 120 hodín 

Trvanie vzdelávacieho programu Šk. rok 2021/2022 – šk. rok 2022/2023 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania Absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania, odporúčanie 

uvádzajúceho pg. zamestnanca pred trojčlennou skúšobnou komisiou podľa 

programu adaptačného vzdelávania. 

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu 

Garant aktualizačného vzdelávania Mgr. Monika Zelenková 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec Uvádzajúcim pg. zamestnancom začínajúceho pg. zamestnanca môže byť 

pg. zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie 
pg. zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa pg zamestnanec s prvou 

atestáciou. 

 


