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Materská škola, Dedinská 1l1,01O Oí Žilina
tčo: slgosoaa

názov programu: Plán profesijného rozvoja
poskytovitel' programu: MaterŠká škola, Dedinská 1l1, 010 O1 Žilina
garant programu: Mgr. Daša Klimeková
druh vzdelávania; aktua]izačné vzdelávanie
rozsah vzdelávania: 2 hodiny
forma vzdelávania: prezenčne - prostrednictvom priameho prenosu

ciele a obsah vzdelávania (§ 5 vyhlášky č.361/2019 Z, z, )
hlavný ciel' programu: Získat' nové vedomosíi y oblasfi platnej školskej legislatívy -plán profesijného
rozvoja pedagogického zamestnanca podl'a novej legislatívy, ročný plán vzdelávania uěitel'a podl'a

novej legislatívy, kompetenčný profil PZ podl'a novej legislatívy a implementácia poznatkov do
reálnejpraxe učitel'a na škole

čiastkové ciele:
- prehibit'kompetencie spojené s p!ánovaním, sebavzdelávaním pedagogického zamestnanca
- získat' nové poznatky v platnej školskej legislatíve
- posiInit' kompetencie v oblasti autoevalvácie, vytýčenia pedagogických ciel'ov a identifikácie
kompetenčných potrieb

špecifické ciele:
- poznat' platnú legislatívu
- napiňat'Skolský vzdelávací program uplatňovaním nových poznatkov a zručností vo vlastnej
pedagogickej praxi

tematické celkv obsahu vzdelávania rozsah v hodinách

Plán profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca podl'a novejlegislatívy
Plán profesijného rozvoja školy na roky
Hlavné ciele a vízie Plánu profesijného rozvoia školy

60 minút

Kompetenčný profil pedagogického zam estnanca
Autoevalvácia pedagogického zamestnanca so zameraním na stanovenie si cieťov
profesijného rozvoja a posilnenia učitelských kompetencií
Tvorba ročného plánu vzdelávania pedagosického zamestnanca

60 minút

zí skané p rofesijné kom p eten cie :

- schopnost' identifikovat' vzdelávacie potreby učitel'a
- schopnost' identifikovaí' osobné vzdelávacie ciele učitel'a
- schopnost' plánovat' a realizovat' svoj profesijný rast a sebarozvoj
- aktualizovat' poznatky z platnej legislatívy
. posilňovat'zručnosti v oblasti riadenia osobného profesionálneho rozvoja a celoživotného
sebavzdelávania

Vzdelávanie vzhl'adom na ciel'a program vzdelávania sú povinní absolvovat'všetci pedagogickízamestnanci
poskytovatel'a.

personálne a lektorské zabezpečenie :
Vzdelávanie zabezpečuje riaditel'ka škola Mgr. Daša Klimeková s lektorom vzdelávania Mgr, Martinom Kul'hom
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materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania:
Vzdelávanie sa realizuje online - priamym prenosom. Učebné zdroje - študijné materiály sú spracované
a poskytnuté lektorom vzdelávania,

pod m ienky ukon čeni a vzd el áv an i a :

Učast' na celom vzdelávaní v plnom rozsahu.
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Príslušná legislatíva:
,/ Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplneníniektorych zákonov./ Vyhláška č. 361/2019 Z. z. Ministersíva školstva, vedy, výskumu a šporíu Slovenskej
republiky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

§57
Aktual izačné vzdelávan ie

(1) Ciel'om aktualizačného vzdelávania je podťa potrieb zriad'ovatel'a, školy, školského zariadenia alebo zariadenia
sociálnejpomoci

a) udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na vykon pracovnej činnosti,
b) získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích

p rogramoch, pedagogickej dokumentácii a d'alšej dokumentácii alebo
c) získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti,

(2) Poskytovatel'om aktualizačného vzdelávania je
a) škola,
b) ško/ské zariadenie,
c) zariadenie sociálnej pomoci,

d) zriaďovatel školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity,
(3) Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania,

Program aktuatizačného vzdelávania a rozsah aktuatizačného vzdelávania schva|uje riaditeť. Ško/a, ško/ské
zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania
vo vnútornom predpise.

(4) Ško/aškolstré zariadenie,zariadenie sociátnej pomoci azriad'ovate!'móže pri organizovaní aktualizačného
vzdelávania spolupracovat' s poskytovatel'om inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovatel'
inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.

(5) Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogicky zamestnanec školy, školského zariadenia alebo
zariadenia sociálnej pomoci s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia alebo
zariadenia sociálnej pomoci sdruhou atestáciou, Ak vškole,ško/skom zariadení alebo vzariadení sociálnej
pomoci nie je pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou,
odborným garantom aktualizačného vzdelávania je riaditeť, vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci
odborný zamestnanec.

(6) Ško/a, ško/ské zariadenie alebo zariadenie sociálnej pomoci s počtom pedagogických zamestnancov alebo
odborných zamestnancov nižším ako desat' sa móže pri poskytovaní aktualizačného vzdelávania spojit' s inou
školou, školským zariadením a/ebo so zariadením sociálnejpomoci; odborný garant sa určí dohodou riaditel'ov.

(7) o*:i" 
í::il,',il::ť;f:í:ť::':ťí!,3X!É ,,or,,, aktualizačného vzdelávania,

b) rozvrhuje vzdelávacie aktivtty aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami a možnost'ami školy,

školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci,

c) vedie evidenciu účasti pedagogichých zamestnancov a odborných zamestnancov na aktualizačnom
vzdelávaní,

(8) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej
pomoci vykonáva lektorskú činnost' v aktualizačnom vzdelávaní súčasne s výkonom pracovnej činnosti.

(9) Riaditel na požiadanie vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi potvrdenie

"n}ion:íů'J,:ť:l:;';:J:;::;':ilil,',vydaniapofu rdenia,

'i,'{{#!i!:xiíIň,ni:íý:,;§:!:mii##,#:,#í,ť:2z;Y;;::::zamestnanc^

e) rozsah aktualizačného vzdelávania v hodinách,
f) odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditel'a.
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materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania:
Vzdelávanie sa realizuje online - priamym prenosom. Učebné zdroje - študijné materiály sú spracované
a poskytnuté lektorom vzdelávania.

p.od m ienky ukončen i a vzd el áv an i a :

Učast'na celom vzdelávaní v plnom rozsahu,

,ffiimiŤz*
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Poskytovatel'

Materská škola, Dedlnská 1l1,010 Ot Žilina
lČo:37905066

Evidenčné číslo schválenia 16412022

Poskytovatel' Materská škola, Dedinská 1/1,010 01 ŽTtina

podl'a § 69 ods,2 písm. b) zákona č. 138/20,19 o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia

programu aktualizačného vzdelávania

schval'uje
program aktualizačného vzdelávania s názvom:

Plán profesijného rozvoja v celkovom rozsahu 2 hodín. Program sa schval'uje na školský rok202112022,

MATERSKÁ Šrore
DEDINSKÁ 1i1

,, Hiclf orh 1 
Nor"'l,ro

Mgri Daša KIimeková

Potvrdenie o schválení programu vzdelávania



Materská škola, Dedinská 1l1,010 O1 Žilina

V zmysle § 69 ods. 1 písm, d) zákona č. 138/2019 Z. z, o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch poskytovatel'vzdelávania Materská škola, Dedinská 1/1,010 01 Zilina uverejňuje na

svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku (v prílohe)

Výsledok hodnotenia
Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania 2 osoby

MATERSKÁ Šrola
DEDINSKÁ 1/

žlltNa

u.L H(.r,Ýb troál,,./

p,č,
druh programu

vzdelávania
názov programu termín/trvanie

rozsah
v hodinách

1
aktualizačné
vzdelávanie

Plán profesijného rozvoja 05.05.2022 2h.

5 4 3 2 1

úplne súhlasím súhlasím nedokážem plne
zhodnotit'

nesúhlasím úplne nesúhlasím

Hodnotená oblast' 1 2 3 4 5
V zd el áv an ie sp ln il o m oje očakáv an i a 2

Na vzdelávaní som sa cítil dobre 2

Program splnilto, čo bolo slúbené/ 2

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie mójho času 2

Lektoli bol/i velmi dobre pripravený/í, 2

Boli poučné príklady z praxe 2

Mali sme k dispozíciipodporné materiály 2

Zí skané vedomosti móžem aplikov at' vo svojej ped agog ickej p raxi 2

Získané vedomosti a zručnostiviem použit'vo svojej pedagogickej praxi 2

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručnostívzrastie kvalita mojej pedagogickejpraxe 2


