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Ročný plán profesijného rozvoja  

pedagogických zamestnancov na školský rok 2022 – 2023 
 

Predkladá:      Mgr. Marianna Krulčiková 

                                                                        

    

      ...................................................................... 

        Podpis 

Prerokované v pedagogickej rade školy: dňa: 05. 10. 2022 

Stanovisko Pedagogickej rady:   Pedagogická rada  

        s ch v a ľ u j e   

Ročný plán profesijného rozvoja pedagogických 

zamestnancov Materskej školy, Vsetínska ul. 36, 

Stará Ľubovňa s elokovanými triedami na 

Komenského 8, na šk. rok 2022 – 2023 

Stanovisko zástupcov ZO OZ:  ZO OZ pri Materskej škole  

                                                                       Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 

 s ú h l a s í - n e s ú h l a s í   

s predloženým Ročným plánom profesijného 

rozvoja pedagogických zamestnancov Materskej 

školy, Vsetínska ul. 36, Stará Ľubovňa 

s elokovanými  triedami na Komenského 8, na šk. 

rok 2022 – 2023 

 

............................................................................... 

              za zamestnávateľa 

Stanovisko zamestnávateľa:  Riaditeľstvo Materskej školy  

                                                                       Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 

 s ú h l a s í  - n e s ú h l a s í   

s predloženým Ročným plánom profesijného 

rozvoja pedagogických zamestnancov Materskej 

školy, Vsetínska ul. 36, Stará Ľubovňa 

s elokovanými  triedami na Komenského 8, na šk. 

rok 2022 – 2023 

 

 

   5.10.2022 

V Starej Ľubovni dňa: ..................................... 



Ročný plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na šk. rok 2022 - 2023 

Stránka 3 z 25 

 

I. Legislatívne východiská  

1) Povinnosť starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo jej zvyšovania 

patrí medzi základné povinnosti vedúcich pedagogických zamestnancov. Túto povinnosť 

vedúcim pedagogickým zamestnancom určuje § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník 

práce) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 

568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, z 1. decembra 2009 to potvrdzuje. Je to výsledok všetkých predošlých 

dokumentov, ktoré boli prerokúvané aj v rámci Európskej únie. Tento zákon presne definuje 

celoživotné vzdelávanie.   

2) Ďalší zo zákonov, účinný od 1. septembra 2019, je zákon č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Tento zákon ustanovuje okrem práva 

a povinnosti pedagogického zamestnanca, predpokladov na výkon pracovnej činnosti, 

kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca, 

kategórie pedagogických zamestnancov, kariérových stupňov a  pozícii,  profesijných 

štandardov, rozsahu, zamerania, organizácie a ukončovanie jednotlivých druhov vzdelávania 

aj jeho profesijný rozvoj.   

3) Profesijný rozvoj je proces  

▪ prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,  

▪ získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na 

výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,  

▪ získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, 

▪ overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa,  

▪ získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej 

pracovnej činnosti alebo 

▪ využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so 

súčasným vedeckým poznaním, odbornými a  spoločenskými požiadavkami na výkon 

pracovnej činnosti.   

a) Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom  

▪ vzdelávania, 

▪ tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti 

vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej,  

▪ sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo 

▪ absolvovania odbornej stáže zameranej na inovácie profesijných kompetencií.  
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II. Analýza pedagogických zamestnancov   

                  Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy 

Učitelia, 

pedagogickí 

asistenti, 

odborní 

zamestnanci  

P.č. 
Meno pedagogického 

zamestnanca 

kariérový 

stupeň 
kariérová pozícia 

1.  Bc. Arendáčová Miroslava SPZ  

2.  Bačová Lenka SPZ TU 

3.  Bc. Dronzeková Júlia ZPZ PA 

4.  Mgr. Čabalová Mária SPA ŠŠP  

5.  6. Mgr. Ferková Martina SPZ TU 

6.  Mgr. Hamborská Simona ZPZ  

7.  Bc. Ihnátová  Anna  SPZ  

8.  Mgr. Jacková Andrea 

Helena  Jendrichovská 

SPZ TU 

9.  Jendrichovská Helena PZ1 TU 

10.  Mgr. Jendrichovská Jana PZ1 TU 

11.  Kaletová Dana 

Kolodzejová Mária   

SPZ  

12.  Kaletová Nikola SPZ PA 

13.  Mgr. Kilárová Stela ZPZ  

14.  Mgr. Dominika Konkoľová SPZ  

15.  Kormaníková Jana SPZ  

16.  Kravcová Kristína SPZ TU 

17.  Mgr. Krulčiková Marianna  PZ2 TU 

18.  Bc. Muchová Monika ZPZ PA 

19.  Oračková Iveta ZPZ PA 

20.  Petriľáková Eva SPZ TU 

21.  Mgr. Petrusová Miriam SPZ TU 

22.  Mgr. Rojeková Veronika SPZ  

23.  Ing. Šoltisíková Dominika  SPZ PA 

24.  Špesová Oľga PZ1  

25.  Mgr. Štefaňáková Lucia ZPZ TU 

26.  Bc. Tinathová Natália SPZ TU 

27.  Zimová Ľudmila SPZ  

vedúci 

pedagogickí 

zamestnanci 

1.  Mgr. Vyšňovská Zuzana PZ2 riaditeľka MŠ, VPZ 

2.  Mgr. Chlebáková Danka PZ1 zástupkyňa MŠ, VPZ 

3.  

Rusiňáková Ingrid PZ1 

zástupkyňa MŠ  

Komenského,  

VPZ, TU 

Vysvetlivky: 

SPZ – samostatný pedagogický zamestnanec    ZPZ – začínajúci pedagogický zamestnanec    TU – Triedny učiteľ  PA – pedagogický 

asistent  PZ1 – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou    PZ2 – pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou   VPZ – vedúci pedagogický 

zamestnanec   UPZ - uvádzajúci pedagogický zamestnanec    ŠŠP – školský špeciálny pedagóg     SPA – samostatný pedagogický asistent  
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III. Plán profesijného rozvoja na školský rok 2022 - 2023                                  

Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. sa profesijný rozvoj riadi podľa plánu 

profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy. Plán profesijného rozvoja vydáva 

riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade na 

štvorročné obdobie. Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán 

vzdelávania pedagogických zamestnancov (ďalej len „ročný plán vzdelávania“). Ročný plán 

vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a 

potrebami školy (Zákon č. 138/2019 Z. z., § 40 ods. 5). 

Na základe pedagógmi predložených osobných plánov profesijného rozvoja bol 

vypracovaný „Ročný plán profesijného rozvoja na školský rok 2022 – 2023“. Tento ročný 

plán obsahuje údaje: 

▪ mená všetkých pedagogických zamestnancov; 

▪ profesionálny rozvoj v zmysle § 40 ods. 3; 

▪ vzdelávaciu inštitúciu; 

▪ názov vzdelávacieho programu /tvorivé činnosti/ sebavzdelávanie; 

▪ dátum, kedy vzdelávanie prebehlo (viď. Príloha č. 1 – Osobné plány profesijného 

rozvoja pedagogických zamestnancov na školský rok 2019 – 2020). 

V školskom roku 2022/2023 v súlade s § 40 pedagogickí zamestnanci budú uskutočňovať 

svoj profesijný rozvoj nasledovne: 

Ročný plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na školský 

rok 2022/2023 

P.č. 

Titl. 

Meno 

priezvisko 

Profesionálny rozvoj 

Dátum 
Profesionálny 

rozvoj v zmysle 

§ 40 ods. 3 

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov vzdelávacieho programu/ 

tvorivé činnosti/ sebavzdelávanie 

1. 

Bc. 

Arendáčová 

Miroslava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

 

 

Aktívna muzikoterapia v MŠ –  

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Estetizácia  školských priestorov 

MŠ.  

Vytváranie fotodokumentácie z 

aktivít.  

 

Samoštúdium Manuál – 

predprimárne vzdelávanie detí 

Samoštúdium – Najčastejšie 

otázky súvisiace s povinným 

predprimárnym vzdelávaním 

(január 2022) – Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a 

športu SR.   

Prezentácia digitálnej hračky m 

Tiny Discover Kit – 

naštudovanie a prezentácia 

Január 

2023 

Priebežne 

2022/2023 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

September 

2022 

 

Šk. rok 

2022/2023 

 

 

 

Marec 

2023 



Ročný plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na šk. rok 2022 - 2023 

Stránka 6 z 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digitálnej pomôcky v MŠ 

Komenského.   

Babka bylinkárka (prezentácia a 

poznávanie byliniek, ochutnávka 

bylinkových produktov – 

aktivita pre všetky triedy MŠ 

Komenského) 

 

 

 

 

Máj 2023 

2. 

Bačová Lenka Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Zúčastniť sa AV- webinára 

podľa aktuálnej ponuky 

Obnova chodníkových hier pri 

pavilóne B- terasa.  

Obnova reflexného chodníka pri 

pavilóne B. 

Samoštúdium odbornej literatúry 

od Boženy Švábovej - Rozvoj 

komunikácie v inkluzívnom 

školskom prostredí v 

predprimárnom období 

vzdelávania. 

Marec 

2023 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

Šk. rok 

2022/2023 

 

Šk. rok 

2022/2023 

 

3. 

Mgr. Čabalová 

Mária 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

Tvorivá činnosť 

 

Sebavzdelávanie 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia MŠ – 

lektor Oľga Špesová 

Podľa ponuky MŠ, alebo iných 

akreditovaných inštitúcií. 

 

Estetizácia priestorov MŠ 

 

 

Samoštúdium : Sprievodcu  

školského  roka  2022-2023, 

schváleného MŠSR, Vedy, 

výskumu a športu Branislavom 

Grohlingom, 

Základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

Marec 

2023 

Priebežne 

2022/2023 

Šk. rok 

2022/2023 

Šk. rok 

2022/2023 
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neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 

Školského vzdelávací program   

Metodická príručka 

inkluzívneho predprimárneho 

vzdelávania 

Manuál k depistáži pre deti 

predškolského veku 

pochádzajúce zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

NP PRIM II- Projekt inklúzie v 

materských školách 

Priebežne 

2022/2023 

4. 

Bc. 

Dronzeková 

Júlia 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Cesta k sebe – psychologický 

výcvik  

Aktívna muzikoterapia v MŠ –  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Výroba didaktickej pomôcky 

,,hmatové pexeso“      

 

Preštudovanie odbornej 

literatúry: Selikowitz Mark: 

Downův syndrom      

August 

2022 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

Január 

2023 

 

Šk. rok 

2022/2023 

5. 

Mgr. Ferková 

Martina 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

Tvorivá činnosť 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Psychologický preventívny 

program  „Cesta k sebe 

Aktívna muzikoterapia MŠ 

Podľa ponuky MŠ alebo iných 

akreditovaných inštitúcií. 

Estetizácia priestorov MŠ 

/alokované pracovisko/ 

 

Samoštúdium: 

Sprievodcu  školského  roka  

2022-2023, schváleného MŠSR, 

Vedy, výskumu a športu  

-základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

August 

2022 

 

 

Šk. rok 

2022/2023 
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niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 

-Školský vzdelávací program   

- Alica Petrasová, Štefan 

Porubský- Vzdelávacie cesty 

rómskych žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

-Jozef Facuna – Školská sociálna 

práca so žiakmi z 

marginalizovaných rómskych 

komunít 

 

 

 

 

 

November 

2022 

 

6. 

Mgr. 

Hamborská 

Simona 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Psychologický preventívny 

program ,, Cesta k sebe“ 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage –  

Výroba pomôcky k ukončeniu 

adaptačného vzdelávania 

 

 

Samoštúdium: 

- Sprievodcu  školského  roka  

2022-2023, schváleného MŠSR,  

Vedy, výskumu a športu  

- základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 

-Školský vzdelávací program   

Príprava a prezentácia 

celoškolskej aktivity: Ako 

putovali vitamíny k Ovocníčkom 

August 

2022 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

Máj 2022 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

2022 
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7. 

Bc. Ihnátová 

Anna 

Kvalifikačné 

vzdelávanie 

 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

 

SPgŠ 

Levoča 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

7649 N 00 učiteľstvo pre 

materské školy a 

vychovávateľstvo 

Aktívna muzikoterapia v MŠ – 

lektor Oľga Špesová 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Zúčastniť sa AV- webinára 

podľa aktuálnej ponuky 

Vedenie kroniky MŠ 

Spolupráca na vedení hudobno- 

dramatického krúžku 

Sedmokráska. 

Zdokonaľovať profesijné 

kompetencie štúdiom odbornej 

literatúry v priebehu školského 

roka 

Máj 2023 

 

Marec 

2023 

2023-2024 

 

Priebežne 

2022/2023

Priebežne 

2022/2023 

 

Šk. rok 

2022/2023 

8. 

Mgr. Jacková 

Andrea 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Zúčastniť sa AV- podľa 

aktuálnej ponuky 

akreditovaných inštitúcii 

Spolupráca na vystúpeniach detí 

v MŠ so zameraním na hudobnú 

výchovu. 

Spolupráca na aktualizačnom 

vzdelávaní - Aktívna 

muzikoterapia. 

Spolupráca na vedení hudobno- 

dramatického krúžku 

Sedmokráska. 

Zdokonaľovať profesijné 

kompetencie štúdiom odbornej 

literatúry v priebehu školského 

roka  ( 2022/2023) -Profesijné 

kompetencie učiteľa materskej 

školy v oblasti DIEŤA  

(metodicko- pedagogické 

centrum) 

Naštudovanie materiálu z 

metodiky hudobnej výchovy - 

HUDOBNÁ VÝCHOVA V 

PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII 

(A.Derevjaniková, M.Dzurilla) 

Marec 

2023 

Priebežne 

2022/2023 

 

Šk. rok 

2022/2023 

 

Šk. rok 

2022/2023 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 

9. 
Mgr. 

Chlebáková 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

Priebežne 
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Danka  

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

Sebavzdelávanie 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

portál EduPage - 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

Aktualizačné vzdelávanie podľa 

ponuky rôznych vzdelávacích 

inštitúcií, školy 

Aktualizácia, propagácia 

webovej stránky školy 

Samoštúdium publikácii: 

Uvádzajúci pedagogický 

zamestnanec-Jana Paleschová, 

Eva Bruteničová, Edita 

Pavúrová 

Smernica - Adaptačné 

vzdelávanie začínajúcich 

pedagogických zamestnancov 

Nadobúdať profesijné 

kompetencie, zvyšovať  kariérny 

rast učiteľa  účasťou na 

aktualizačnom vzdelávaní, 

získané vedomosti 

implementovať do  praxe 

Získavať nové, aktuálne 

vedomosti a informácie o 

zmenách v právnych predpisoch, 

v pedagogickej a ďalšej 

dokumentácie 

2022/2023 

Marec 

2023 

Priebežne 

2022/2023 

 

September

-Október 

2022 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

10. 

Jendrichovská 

Helena 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ   

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Vedenie pokladne  MŠ –

elokované  pracovisko 

Komenského 8. 

Estetizácia priestorov MŠ. 

Úprava exteriéru MŠ 

Samoštúdium  Sprievodcu  

školského  roka  2022-2023, 

schváleného MŠSR, Vedy, 

výskumu a športu Branislavom 

Grohlingom, 

Samoštúdium publikácii: -

Uvádzajúci pedagogický 

zamestnanec- 

-Jana Paleschová, Eva 

Bruteničová, Edita Pavúrová 

Marec 

2023 

Šk. rok 

2022/2023 

Šk. rok 

2022/2023 

 

 

 

Priebežne 

2022-2023 
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-Smernica -Adaptačné 

vzdelávanie začínajúcich 

pedagogických zamestnancov 

Babka bylinkárka (prezentácia a 

poznávanie byliniek, ochutnávka 

bylinkových produktov – 

príprava aktivity pre všetky 

triedy MŠ Komenského) 

Zvyšovanie profesijných 

kompetencií v programe 

Edupage 

 

 

 

Máj 2023  

 

 

 

Priebežne 

11. 

Mgr. 

Jendrichovská 

Jana 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage - 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Aktualizačné vzdelávanie podľa 

ponuky rôznych vzdelávacích 

inštitúcií, školy 

Výzdoba triedy, školy, kreslenie 

ilustrácií pre deti, výroba 

pomôcok 

Spolupráca na vedení hudobno- 

dramatického krúžku 

Sedmokráska. 

Štúdium odbornej literatúry, 

časopisov zameranej na 

predprimárne vzdelávanie– 

časopis predškolská výchova, 

Metodika predprimárneho 

vzdelávania, Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne 

vzdelávanie v materských 

školách, jednotlivé metodiky 

vzdelávacích oblastí zo štátneho 

programu, Program výchovy a 

vzdelávania,  

Preštudovanie zákona 

138/2019Z.z.  

Preštudovanie Školského zákona 

č.245/2008 Z.z.  

Preštudovanie vyhlášky 

306/2008 Z.z. o materských 

školách  

Preštudovanie vyhlášky 

361/2019Z.z.  o vzdelávaní v 

profesijnom rozvoji  

Preštudovanie vyhlášky 1/2020 

Z.z.  o kvalifikačných 

predpokladoch pedagogických 

Priebežne 

2022/2023 

Marec 

2023 

 

Priebežne 

2022/2023 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 
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zamestnancov a odborných 

zamestnancov 

Svet škôlkara kompletné dielo  

A iné knihy a publikácie podľa 

potreby 

12. 

Kaletová Dana Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage - 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Organizácia literárneho 

prednesu, 

Projekt Recyklohry 

Zdokonaľovať profesijné 

kompetencie štúdiom odbornej 

literatúry v priebehu školského 

roka  

Príprava deti na prednes    

Uvádzajúci učiteľ - 

Preštudovanie smernice č. 

2/2022 – S o Adaptačnom 

vzdelávaní pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Priebežne 

2022/2023 

 

Marec 

2023 

 

 

 

Priebežne 

2022-2023 

13.  

Kaletová 

Nikola  

Kvalifikačné 

vzdelávanie 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

                 

 

 

 

 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

PFKU 

 

MŠ 

Vsetínska 

                

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Predškolská a elementárna 

pedagogika 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage - 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

Aktualizačné vzdelávanie podľa 

ponuky rôznych vzdelávacích 

inštitúcií, školy 

Diagnostika detského 

výtvarného prejavu – Mgr. 

Stanislava Slováková 

Zdokonaľovať profesijné 

kompetencie štúdiom odbornej 

literatúry v priebehu školského 

roka   

Samoštúdium -odbornej 

literatúry týkajúcej sa 

artefiletiky (Od výrazu k dialogu 

ve výchově Artefiletika – Ján 

Slávik) 

Jún 2023 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

Marec 

2023 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 
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-odbornej literatúry týkajúcej sa 

metodiky a práce s deťmi so 

ŠVVP – metodika pre prácu s 

deťmi so ŠVVP v predškolskom 

vzdelávaní – kolektív autorov 

projektu WELCOME 

Školský vzdelávací program 

14. 

Mgr. Kilárová 

Stela  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikačné 

vzdelávanie 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

TRUNI 

 

MŠ 

Vsetínska 

MŠ 

Vsetínska 

MŠ  

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Psychológia 

 

Psychologický preventívny 

program ,, Cesta k sebe“ 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage –  

 

Estetizácia priestorov MŠ 

Vedenie kroniky MŠ –elokované  

pracovisko Komenského -

spoluautor 

Samoštúdium  Sprievodcu  

školského  roka  2022-2023, 

schváleného MŠSR,  

Vedy, výskumu a športu 

Branislavom Grohlingom, 

 Samoštúdium základných 

legislatívnych predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

02neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 

-Školský vzdelávací program   

Príprava a prezentácia 

celoškolskej aktivity: Ako 

2022-2026 

 

August 

2022 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

Priebežne  

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežne  

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 
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putovali vitamíny k Ovocníčkom   2022 

 

 

15. 

Mgr. 

Konkoľová 

Dominika 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage  

Priebežné štúdium odbornej 

literatúry orientovanej na 

predškolskú pedagogiku.  

Štúdium odbornej literatúry 

zameranej na pedagogickú 

diagnostiku v MŠ (Fikarová, 

Kratochvílová : Pedagogická 

diagnostika v MŠ).  

Získané poznatky z vybraných  

publikácii a absolvovaných 

vzdelávaní overovať  a 

uplatňovať v praxi.    

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 

16. 

Kormaníková 

Jana 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska  

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Organizácia literárneho prednesu  

- poézia , próza. 

Obnova reflexného chodníka pri 

pavilóne B 

Príprava deti na prednes 

 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

Šk. rok 

2022/2023 

17. 

Kravcová 

Kristína 

Kvalifikačné 

vzdelávanie 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

Tvorivá činnosť 

 

Sebavzdelávanie 

PFPU 

MŠ 

Vsetínska  

 

MŠ 

Vsetínska 

MŠ 

Vetínska 

 

Predškolská a elementárna 

pedagogika 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Spolupráca na vytváraní 

učebných pomôcok pre deti 

Zdokonaľovať profesijné 

kompetencie štúdiom odbornej 

literatúry : 

Základy komunikácie s deťmi a 

žiakmi s poruchami sluchu                    

2025 

 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 
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Autori: P. Birka, J. Veršová 

18. 

Mgr. 

Krulčiková 

Marianna 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Materské školy v premenách 

času – celoslovenská odborná 

konferencia v Piešťanoch -MŠ 

SR 

Aktívna muzikoterapia v MŠ   

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Garant aktualizačných 

vzdelávaní (AV) 

Vypracovať plán AV 

Aktualizácia webovej stránky 

školy 

Vedenie kroniky MŠ –

elokovaneňého pracoviska 

Komenského 8 

Samoštúdium: 

-Sprievodcu  školského  roka  

2022-2023, schváleného MŠSR,  

Vedy, výskumu a športu  

publikácii:  

-Uvádzajúci pedagogický 

zamestnanec- 

Jana Paleschová, Eva 

Bruteničová, Edita Pavúrová 

Smernica -Adaptačné 

vzdelávanie začínajúcich 

pedagogických zamestnancov 

- Nadobúdať profesijné 

kompetencie a napredovať v 

kariérnom raste učiteľa    

účasťou na aktualizačnom 

vzdelávaní, získané vedomosti 

implementovať do praxe, 

Propagácia činnosti školy a 

komunikácia s rodičmi cez 

stránku Edupage 

 Získavanie nových vedomostí a 

informácii o zmenách v 

právnych predpisoch, 

pedagogickej dokumentácie a 

ďalších dokumentácii. 

6-7.10.2022 

 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

19. 

Bc. Muchová 

Monika 

Kvalifikačné 

vzdelávanie 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

PFUNI 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

Predškolská a elementárna 

pedagogika 

Psychologický preventívny 

program ,, Cesta k sebe“ 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

 

 

August 

2022 

Marec 
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Tvorivá činnosť 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage –  

Estetizácia priestorov MŠ 

elokované pracovisko Za vodou 

14 

Samoštúdium: 

-  Sprievodcu  školského  roka  

2022-2023, schváleného MŠSR,  

Vedy, výskumu a športu   

- základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 

- školského vzdelávacieho 

programu   

- Výchova a vzdelávanie 

rómskych detí a mládeže 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 

20. 

Oračková 

Iveta 

Kvalifikačné 

vzdelávanie 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

Sebavzdelávanie 

SOŠ Košice 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

Psychologický preventívny 

program  „Cesta k sebe“, 

Aktívna muzikoterapia MŠ  

 

Estetizácia priestorov MŠ 

elokované pracovisko Za vodou 

14 

Samoštúdium: 

- Sprievodcu  školského  roka  

2022-2023, schváleného MŠSR,  

 Vedy, výskumu a športu  

Samoštúdium základných 

legislatívnych predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

Jún 2024 

 

August 

2022 

Marec 

2022 
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pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky -- --

- Školského vzdelávacieho 

programu   

Výchova a vzdelávanie 

rómskych detí a mládeže 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

2022 

21. 

Petriľaková 

Eva 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez portál 

EduPage 

Získané poznatky uplatňovať z 

AV v praxi   

 

Priebežne 

2022/2023 

Priebežne 

2022/2023 

22. 

Mgr. 

Petrusová 

Miriam 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Aktualizácia webovej stránky 

školy –Galéria fotiek 

 

Účasť na online webinároch 

podľa ponuky. 

Získané poznatky z vybraných 

absolvovaných vzdelávaní 

overovať  a uplatňovať v praxi. 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

23. 

Mgr. 

Rojeková 

Veronika 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Psychologický preventívny 

program ,, Cesta k sebe“ 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage –  

Samoštúdium: 

Sprievodcu školského roka 

2022-2023, schváleného MŠSR, 

August 

2022 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

 



Ročný plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na šk. rok 2022 - 2023 

Stránka 18 z 25 

 

Vedy, výskumu a športu 

základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon 

č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej 

republiky 

-Školského vzdelávacieho 

programu 

Zdokonaľovať profesijné 

kompetencie štúdiom odbornej 

literatúry: 

- Anna Derevjaníková – 

Metodika hudobnej výchovy v 

predprimárnej edukácii 

- Barbara Kováčová, Lucie 

Víchová, Katarína Dutková – 

Hry v materskej škole pre deti 

od dvoch rokov 

- Edita Šimčíková, Blanka 

Tomková – Matematika v 

predškolskej edukácii 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

24. 

Ing. 

Šoltisíková 

Dominika 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Podľa ponuky MŠ alebo iných 

akreditovaných inštitúcií. 

 

Estetizácia priestorov MŠ 

 

Samoštúdium: 

Sprievodcu školského roka 

2022-2023, schváleného MŠSR, 

Vedy, výskumu a športu 

základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 
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a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon 

č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej 

republiky 

-Školského vzdelávacieho 

programu 

Rómska kultúra – Jozef Facuna, 

René Lužica 

Špeciálna pedagogika a 

inkluzívne vzdelávanie- Zuzana 

Geršicová 

Program vzdelávania pre osoby 

z marginalizovaných rómskych 

komunít 

25. 

Rusiňáková 

Ingrid 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Tvorivosť 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Aktualizácia webovej stránky 

školy 

Estetizácia priestorov MŠ – 

maľovanie obrazu.  

Úprava exteriéru MŠ 

Samoštúdium Manuál – 

predprimárne vzdelávanie detí 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

Priebežne 

2022/2023 

26. 

Špesová Oľga Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Štúdiom odbornej literatúry, 

metodik a prostredníctvom 

internetu  zdokonaľovať 

profesijné kompetencie v oblasti 

hudobnej výchovy -   

Aktívna muzikoterapia v MŠ. 

Prezenčne pripraviť vzdelávací 

Marec 

2022 

Priebežne 

2022/2023 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

September 

2022 – 
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program „Aktívna muzikoterapia 

v MŠ“ 

Naštudovať hudobné ľudové 

variácie,  pripraviť hudobný 

podklad a choreografiu 

kultúrneho programu – 

Ľubovniansky jarmok 

 

február 

2023 

 

September

2022 

27. 

Mgr. 

Štefaňáková 

Lucia 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Psychologický preventívny 

program  „Cesta k sebe  

Aktívna muzikoterapia MŠ  

 

 

Webinár- Dieťa s problémovým 

správaním v materskej škole. ( 

vedomosti do vrecka)  

Estetizácia priestorov MŠ – 

elokované pracovisko Za vodou 

14 

Samoštúdium : 

Sprievodcu  školského  roka  

2022-2023, schváleného MŠSR, 

Vedy, výskumu a športu 

-základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky- 

 - Školského vzdelávacieho 

programu   

- literatúry zameranej na 

vzdelávanie Rómov: Petrasová 

K., Porubský Š. 2013 

Vzdelávacie cesty rómskych 

žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

Mgr. Alena Szőkeová- Rómske 

dieťa v materskej škole. (MPC) 

August 

2022 

Marec 

2023 

September 

2022 

 

Priebežne 

2022/2023 

 

November 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022/2023 
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28. 

Bc. Tinathová 

Natália 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

MŠ 

Vsetínska 

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

 

Podľa ponuky MŠ alebo iných 

akreditovaných inštitúcií. 

 

Estetizácia priestorov MŠ – 

elokované pracovisko Za vodou 

14 

Samoštúdium : 

Sprievodcu  školského  roka  

2022-2023, schváleného MŠSR,  

Vedy, výskumu a športu  

- základných legislatívnych 

predpisov 

- zákon č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických a odborných 

zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších prepisov (ďalej 

len ,,zákon č.138/2019 Z.z.“) 

- zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- vyhláška 541 Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 

 - Školského vzdelávacieho 

programu   

Rómska kultúra – Jozef Facuna, 

René Lužica 

Špeciálna pedagogika a 

inkluzívne vzdelávanie- Zuzana 

Geršicová 

 

Marec 

2023 

Priebežne 

2022-2023 

 

Priebežne 

2022-2023 

 

 

November 

2022 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022-2023 

 

29. 

Zimová 

Ľudmila 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

MŠ 

Vsetínska 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný  

portál Edupage 

Iné vzdelávanie podľa ponuky 

MŠ a iných inštitúcií 

Krelenie ilustrácii 

 

Štúdium odbornej literatúry, 

časopisov zameranej na 

predprimárne vzdelávanie – 

časopis predškolská výchova, 

Metodika predprimárneho 

vzdelávania, Štátny vzdelávací 

Priebežne 

2022-2023 

 

 

Škol.rok 

2022/2023 

 

 

 

Priebežne 

2022-2023 
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program pre predprimárne 

vzdelávanie v materských 

školách, jednotlivé metodiky 

vzdelávacích oblastí zo štátneho 

programu, Program výchovy a 

vzdelávania, 

Preštudovanie Školského zákona 

č.245/2008 Z.z.  

Preštudovanie vyhlášky 

361/2019 Z.z.  o vzdelávaní v 

profesijnom rozvoji  

Svet škôlkara kompletné dielo  

A iné knihy a publikácie podľa 

potreby 

30. 

Mgr. 

Vyšňovská 

Zuzana 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

 

 

 

Sebavzdelávanie 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

 

 

 

MŠ 

Vsetínska 

Cesta k sebe -  Psychologický 

výcvik  

Aktívna muzikoterapia v MŠ  

Praktizovať aktívnu 

muzikoterapiu vo výchovno-

vzdelávacom procese ako jednu 

z netradičných spôsobov 

uchovávania a upevňovania 

fyzického a psychického zdravia 

detí 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Zvýšiť kvalitu vzdelávania 

využívaním informačno-

komunikačných technológií a 

získať kompetencie v oblasti 

komunikačných schopností  

Aktualizácia webovej stránky 

školy – www.msvsetinska.sk 

Propagácia činnosti školy a 

komunikácia s rodičmi cez 

stránku EduPage 

Získavanie nových vedomostí a 

informácií o zmenách v 

právnych predpisoch, 

pedagogickej dokumentácii a 

ďalšej dokumentácii – podľa 

ponúk vzdelávacích inštitúcií.    

August 

2022 

Marec 

2022 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežne 

2022-2023 
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Štúdium aplikácie EduPage a 

príprava na lektorovanie vo 

vzdelávacom programe: 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov cez edukačný 

portál EduPage 

Obnovovanie profesijných 

kompetencií v oblasti 

predprimárnej edukácie cez 

ponúkané vzdelávania v 

priebehu školského roka.    
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IV. Program Aktualizačného vzdelávania 

Podľa § 57 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch cieľom 

aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb školy 

▪ udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 

pracovnej činnosti; 

▪ získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-

vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, 

▪  alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti. 

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je materská škola. 

Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program 

aktualizačného vzdelávania. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného 

vzdelávania schvaľuje riaditeľ školy. Materská škola v závislosti od svojich potrieb upravila 

rozsah aktualizačného vzdelávania tak, že každý pedagogický zamestnanec materskej školy je 

povinný absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu minimálne 10 hodín za školský rok.  

Materská škola môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s 

poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného 

vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania. 

Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogický zamestnanec školy s 

druhou atestáciou Mgr. Marianna Krulčiková. 

Odborný garant aktualizačného vzdelávania: 

▪ predkladá riaditeľovi na schválenie program aktualizačného vzdelávania do 10. 

septembra v aktuálnom školskom roku; 

▪ rozvrhne jednotlivé vzdelávacie aktivity aktualizačného vzdelávania v súlade s 

potrebami a možnosťami školy, ktoré konzultuje s riaditeľkou materskej školy; 

▪ vedie evidenciu účasti pedagogických zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní. 

 Pedagogický zamestnanec vykonáva lektorskú činnosť v aktualizačnom vzdelávaní 

súčasne s výkonom pracovnej činnosti. V materskej škole máme dostatok pedagogických 

zamestnancov, ktorí sú zaradený v kariérovom stupni pedagogickí zamestnanec s prvou 

atestáciou a budú vykonávať aj lektorskú činnosť.  

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov budeme evidovať 

prostredníctvom tabuľky. Tabuľka obsahuje tieto údaje: 

▪ meno pedagogického zamestnanca; 

▪ názov vzdelávania; 

▪ počet hodín; 

▪ dátum absolvovania vzdelávania (viď. príloha č. 2 - Prehľad aktualizačného 

vzdelávania v školskom roku 2022/2023).  

Plán aktualizačného vzdelávania predkladá garant a schvaľuje ho riaditeľka školy. Plán 

aktualizačného vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s 

aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. 
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V školskom roku 2022/2023 budeme realizovať aktualizačné vzdelávanie v zmysle 

Programu aktualizačných vzdelávaní na školský rok 2022/2023, ktorý je prílohou č.4 tohto 

dokumentu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Osobné plány profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na školský 

rok 2022 – 2023 

Príloha č. 2 - Prehľad aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023 - evidencia 

Príloha č.3 - Program aktualizačných vzdelávaní na školský rok 2022/2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


