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Celkový rozsah ponúkaných aktualizačných vzdelávaní:   

 24,5 hodiny prezenčne 

 11,5 hodiny dištančne 
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ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa 

Druh školy: štátna 

 

Kontakt pre komunikáciu so školou: 

 

Titul, meno, 

priezvisko 
Pracovná pozícia Telefón e-mail 

Mgr. Zuzana 

Vyšňovská 
Riaditeľka školy 

052/4321587 

0911671123 
msvsetinska@gmail.com 

Mgr. Dana 

Chlebáková 
Zástupkyňa školy 052/4321587 danachlebakova@centrum.sk 

Ingrid 

Rusiňáková 

Zástupkyňa školy 

elokovaného 

pracoviska 

052/ 4369540 ingridrusinakova@gmail.com 

Mgr. Marianna 

Krulčiková 

Garant 

Aktualizačného 

vzdelávania 

052/ 4369540 marianna.krulcikova@gmail.com 

 

 

Webová stránka školy: www.msvsetinska.sk 

Zriaďovateľ: Mesto Stará Ľubovňa 

  Obchodná 1 

  064 01 Stará Ľubovňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.msvsetinska.sk/


3 
 

Program aktualizačného vzdelávania 

Názov vzdelávacieho programu:  Cesta k sebe 

Druh kontinuálneho vzdelávania:  aktualizačné vzdelávanie 

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná 

Hlavný cieľ: Spoznávať seba, svoje prežívanie a svoje potreby z novej perspektívy a 

nachádzať nové spôsoby, ako byť autentický a akceptujúci vo vzťahu k sebe aj k druhým. 

Špecifické ciele: 

 Vnímať autentickosť seba samého, vlastné predpoklady a predispozíciu pre výkon 

svojej práce. 

 Prostredníctvom poznania svojich osobnostných vlastností, sebavnímania a 

sebapoznávania podieľaťsa na rozvíjaní personálnych a  intrapersonálnych zručností i 

schopností u detí, učiť ich tvorivo a optimálne riešiť problémové a ťažké situácie, 

ktoré ich v živote môžu postretnúť. 

 Rozvíjať sebapresadzujúce správanie sa ako základ asertivity, byť rozhodný a 

vytrvalýs ohľadom na kultivovaný prejav, vlastné práva ale i práva iných.  

 Prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučiť sa riadiť seba, svoj tím, vypracovať 

si harmonogramsvojich prác, efektívne, zhromažďovať informácie, spracovávať ich, 

triediť a selektovať. Na základe získaných informácií formulovať jednoduché závery, 

posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu. 

 Vedieť otvorene komunikovať so zámerom intencionálnosti pre progresívny rozvoj 

dieťaťa ale i možnosti interakcie s rodičmi. 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu: 

Téma Dotácia hodín 

Autentickosť a individualita osobností 1 

Sebapoznanie a sebavyjadrenie 1 

Otvorená komunikácia a asertívne správanie 1 

Akceptácia a názorová odlišnosť 1 

 

Rozsah vzdelávacieho programu:  4 hodiny prezenčne 

Trvanie vzdelávacieho programu: v priebehu jedného dňa v školskom roku 2021/2022 

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončené vzdelávanie: aktívna účasť a absolvovanie 

100% hodín z celkového rozsahu vzdelávania 

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

Garant: Mgr. Marianna Krulčiková, kategória – učiteľ, karierový stupeň – PZ s druhou 

atestáciou, kuriérova pozícia – – zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti 

Lektor vzdelávacieho programu: Mgr. Mirka Paraličová, psychologička 
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Názov vzdelávacieho programu:  Aktívna muzikoterapia v MŠ 

Druh kontinuálneho vzdelávania:  aktualizačné vzdelávanie 

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná a dištančná 

Hlavný cieľ: Praktizovať aktívnu muzikoterapiu vo výchovno-vzdelávacom procese ako 

jednu z netradičných spôsobov uchovávania a upevňovania fyzického a psychického zdravia 

detí. 

Špecifické ciele: 

 Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj detí, pestovať v nich estetické cítenie a 

vkus, zbavovať sa komplexov a objavovať nové schopnosti. 

 Podporovať lásku k hudbe a formovať morálne vlastnosti dieťaťa a estetický vzťah 

k hudobným činnostiam. 

 Využívať hudbu na korekciu psycho-emocionálnej sféry dieťaťa. 

 Stimulovať intelektuálnu aktivitu, podporovať inšpiráciu a rozvíjať estetické kvality 

dieťaťa.  

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu: 

Téma Dotácia hodín 

Základné pojmy a úloha hudobnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní: 

  - postavenie hudobnej výchovy v Štátnom vzdelávacom programe, 

  - obsahové a výkonové východiska hudobnej výchovy v materskej škole, 

  - vplyv hudobnej výchovy na dieťa 

1 

Muzikoterapia ako jedná z perspektívnych integračných  metód obnovy 

posilnenia a zachovania fyzického a duševného zdravia detí: 

  - pojem muzikoterapia,  

  - druhy muzikoterapie,  

  - výhody a využitie aktívnej muzikoterapie u deti  predškolského veku, 

Workshopy a aktivity 

1,5 

 

 

 

 

0,5 

Aktívna muzikoterapia v materskej škole a odporúčania pre prax – praktické 

workshopy. 
2 

Dištančné zadanie úloh pre tvorivú činnosť 0,5 

Dištančná forma – vypracovanie záverečných prác 2 
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Rozsah vzdelávacieho programu:  5,5  hodín prezenčne, 2 hodiny dištančne 

Trvanie vzdelávacieho programu: v priebehu školského roku 2022/2023 

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončené vzdelávanie:  

1. aktívna účasť a absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania 

2. vypracovanie záverečného výstupu z vybraného tematického celku –  

- metodické listy k vzdelávacej aktivite,  

- prezentácia v Powerpointovom súbore s využitím prvkov aktívnej muzikoterapie 

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

Garant:  

Mgr. Marianna Krulčiková, kategória – učiteľ, karierový stupeň – PZ s druhou atestáciou, 

kariérova pozícia – zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti 

Lektor vzdelávacieho programu: Oľga Špesová 
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Názov vzdelávacieho programu:  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov cez edukačný 

     portál EduPage 

Školský rok:     2022/2023, 2023/2024 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie 

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná a dištančná 

Hlavný cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávania využívaním informačno-komunikačných technológií 

a získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností. 

Špecifické ciele:  

 Nadobudnúť poznatky o možnosti využitia EduPage vo vyučovaní. 

 Zjednodušiť vzdelávací proces využívaním funkcií EduPage. 

 Zjednodušiť organizáciu vzdelávania. 

 Osvojiť si administráciu a riadenie vzdelávania elektronickou metódou cez EduPage 

vo vyučovaní. 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu : 

Téma Dotácia hodín 

Administrácia aScAgendy: 

- oboznámenie sa s prístupom do aScAgendy, úprava a zmena základných 

informácií o svojich žiakov triedy 

- kontá pre používateľov: vygenerovanie konta pre žiakov, rodičov 

triednym učiteľom 

- dištančná forma – kontrola mailových adries, vygenerovaných kont 

rodičov a informácii o žiakoch   

 

1,5 

 

 

 

0,5 

Evidencia dochádzky detí, pre ktoré je povinné plnenie 

predprimárneho vzdelávania: 

- vedenie evidencie v EduPage: schvaľovanie žiadostí, vyhlásení, 

akceptovanie ospravedlneniek a odhlasovanie zo stravy dieťaťa 

 

2 

 

Komunikácia so zákonným zástupcom cez EduPage: 

- efektívna komunikácia – písanie správ zákonným zástupcom, 

odpisovanie na prijaté správy od zákonných zástupcov, posielanie 

hromadných správ zákonným zástupcom viacerých tried 

- nahadzovanie predpisov platieb a kontrolovanie uhrádzania za školné 

- dištančná forma – nahadzovanie predpisov platieb 

 

 

1,5 

 

 

 

0,5 

Dochádzka zamestnancov – evidencia dochádzky v EduPage: 

- dochádzkový systém: evidovanie príchodov, odchodov a akékoľvek 

2 
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prerušenie práce v rámci dňa 

Nahadzovanie štandardov: 

- Kategorizovanie príprav podľa štandardov: zaraďovanie  materiálov do 

plánov a k príslušnému výkonovému štandardu 

- zdieľanie materiálov medzi viacerými učiteľmi 

- dištančná forma - priradiť štandardy podľa vzdelávacích oblastí k triede 

 

 

2 

 

 

4 

 

Edukačný materiál – nahadzovanie plánov a príprav: 

- pridávanie príprav do tematického plánu – poznámky, prezentácie, 

obrázky, pracovné listy 

- dištančná forma – spracovať k jednej téme prípravu s prezentáciou a 

zdieľanie materiálu s ostatnými učiteľmi 

3 

 

 

3 

Vedenie triednej knihy: 

- evidencia dochádzky žiakov - zadávanie absencií, povoľovanie 

elektronických ospravedlneniek 

- evidencia denného plánu a prebratého učiva 

- zadávanie domácich úloh  

- dištančná forma – zadať úlohu pre deti cez EduPage, vyhodnotenie 

spracovanej úlohy  

 

3 

 

 

 

1,5 

 

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 15 hodín prezenčne, 9,5 hodín dištančne 

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023, 2023/2024 

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončené vzdelávanie: 

1.     Absolvovanie 80% z prezenčného obsahu vzdelávania. 

2.     Spracovanie min 80% zadaní vo forme dištančných úloh.  

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

Garant: 

Mgr. Marianna Krulčiková, kategória – učiteľ, karierový stupeň – pedagogický zamestnanec 

s druhou atestáciou, kariérova pozícia – zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti 

Lektor vzdelávacieho programu: Mgr. Zuzana Vyšňovská 

 

 


