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ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy:   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 

Rusnáková 

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/
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Program aktualizačného vzdelávania 

 

Názov vzdelávacieho programu:   Cesta k sebe 

Školský rok:      2021/2022 

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 podieľať sa 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 intecionálnosti 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 
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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 – samostatný učiteľ 

Lektor vzdelávacieho programu:   Mgr. Mirka Paraličová, psychologička 
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Názov vzdelávacieho programu:  Bádateľské a prírodovedné činnosti v MŠ 

Školský rok:      2021/2022 

Druh kontinuálneho vzdelávania:   aktualizačné vzdelávanie 

Forma kontinuálneho vzdelávania:  prezenčná 

Hlavný cieľ:     Rozvíjanie a rozširovanie si správneho  

      environmentálneho uvedomenia, vytváranie 

      optimálnych postojov a záujmov na zabezpečenie 

      zdravej existencie človeka. 

Špecifické ciele: 

 Získať primerané množstvo vedomostí a poznatkov o prírode a jej ochrane, 

osvojovanie si zručností a návykov ochrany prírody a týmvychovávať deti k zámernej 

ochrane prírody. 

 Poznať základné východiská environmentálnej výchovy, jej aspekty a zákonitosti, 

prijať a reflektovať tri roviny chápania enviromentálnej výchovy. 

 Praktizovať  experimentálnu a bádateľskú činnosť vo výchovno – vzdelávacom 

procese  ako zdroj poznávania zákonitostí prírody. 

 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu: 

Téma Dotácia hodín 

Základné pojmy  a úloha enviromentálnej výchovy v predprimárnom 

vzdelávaní  
0,5 

Implementácia bádateľských aktivít do výchovno-vzdelávacieho procesu 

v MŠ 
0,5 

Identifikácia bádateľských metód a ich praktické využitie v činnosti 1 

Konkretizácia a návrh bádateľských aktivít v MŠ a odporúčania práce s 

nimi 
1 

 

Rozsah vzdelávacieho programu:   3 hodiny prezenčne 

Trvanie vzdelávacieho programu:  v priebehu jedného dňa v školskom roku  

      2021/2022 

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončené vzdelávanie:  

1. Aktívna účasť a absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania. 
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2. Vypracovanie záverečného výstupu z vybraného tematického celku (metodické listy 

k vzdelávacej aktivite, Prezentácia v Power point s využitím bádateľských aktivít). 

 

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

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

  atestáciou 

Lektor vzdelávacieho programu:  

  Mgr. Marianna Krulčiková, Helena Jendrichovská, Ingrid Rusiňáková 
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Evidenčné číslo schválenia: 1/2021 

 

Potvrdenie o schválení programu aktualizačného vzdelávania 

 

Názov, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa: Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO 37876597 

Poskytovateľ Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa podľa § 69 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia programu 

aktualizačného vzdelávania rozhodol takto:  

schvaľuje 

program aktualizačného vzdelávania s názvom: 

Cesta k sebe  

v celkovom rozsahu: 4 hodiny 

Program sa schvaľuje na školský rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

Mgr. Zuzana Vyšňovská 

riaditeľka materskej školy 
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Evidenčné číslo schválenia: 2/2021 

 

Potvrdenie o schválení programu aktualizačného vzdelávania 

 

Názov, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa: Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO 37876597 

Poskytovateľ Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa podľa § 69 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia programu 

aktualizačného vzdelávania rozhodol takto:  

schvaľuje 

program aktualizačného vzdelávania s názvom: 

Bádateľské a prírodovedné činnosti v MŠ 

v celkovom rozsahu: 3 hodiny 

Program sa schvaľuje na školský rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

Mgr. Zuzana Vyšňovská 

riaditeľka materskej školy 

 

 

 

 

 


