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                     Plán vzdelávania na obdobie 2022/2023 

 

Druh 

vzdelávania: 

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE 

Cieľ: 

 

získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie 
riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. 

 

Záujem o 

vzdelávanie: 

 

Bc. Soňa Peterová 

Časový 

rozvrh: 

2022/2023 

 

 

 

Druh 

vzdelávania: 

ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE 

Cieľ: 

 

získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej 
činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec 



Záujem o 

vzdelávanie: 

 

Marcela Tomášová 

Časový 

rozvrh: 

2022/2023 

 

 

 

 

Druh 

vzdelávania: 

PREDATESTAČNÉ VZDELÁVANIE 

Cieľ: 

 

získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho 
kariérového stupňa. 

Záujem o 

vzdelávanie: 

 

Bc.Soňa Peterová 

Časový 

rozvrh: 

2022/2023 

 

 

 

 

Druh 

vzdelávania: 

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE 



Cieľ: 

 

získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych 
predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej 
dokumentácii a ďalšej dokumentácii 

Záujem o 

vzdelávanie: 

 

Bc. Soňa Peterová 
Mgr. Andrea Klobušovská 
Bc. Daniela Bosorményi 
Marcela Tomášová 
Viera Petrušová 

Časový 

rozvrh: 

2022/2023 

 

 

Druh 

vzdelávania: 

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE 

Cieľ: 

 

prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií 
potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii 
alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v 
príslušnej kategórii odborného zamestnanca 

Časový 

rozvrh: 

2022/2023 

Záujem 

učiteľa o 

vzdelávanie 

CIELE PROFESIJNÉHO  

ROZVOJA UČITEĽA 

Forma 

realizácie 

profesijného 

rozvoja 



 Marcela 

Tomášová 

 

Formovať multikultúrne povedomie detí 
prostredníctvom inkluzívneho učebného 
prostredia a podnetných učebných aktivít. 

Vzdelávanie 

cez odbornú 
literatúru. 

Orientovať sa v platnej legislatíve. Adaptačné  

vzdelávanie. 

Aktualizačné 

vzdelávanie. 

Rozvíjať kľúčové kompetencie detí s dôrazom 
na rozvoj logického myslenia. 

Pozorovanie 
práce učiteľa 
iným učiteľom, 
štúdium odb. 
literatúry. 

Adaptačné 
vzdelávanie. 

 

 

 

 

 

Viera 

Petrušová 

Zdokonaliť sa v poznaní obsahu štátneho 
vzdelávacieho programu a metodík 
predprimárneho vzdelávania. 

Legislatíva. 

Vzdelávanie, 

štúd.odb.lit. 

Škola. 

 

Aktualizačné v. 

Uplatňovať praktické zručnosti využívania 
metód rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí 
v edukačnom procese počas celého dňa pobytu 
detí v materskej škole. 

Vzdelávanie, 
pozorovanie práce 
učiteľa iným 
učiteľom  



Zdokonaliť sa v poznaní obsahu štátneho 
vzdelávacieho programu a metodík 
predprimárneho vzdelávania, rešpektovať 
aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí, 
ich vekové a individuálne osobitosti. 

Samoštúdium. 

Webináre. 

Kurzy. 

 

 

 

Soňa 

Peterová 

Bc. 

Získať a posilňovať u detí úctu k ľudským 
právam a základným slobodám, pripraviť dieťa 
na život v slobodnej spoločnosti v duchu 
porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti 
pohlaví a priateľstva. 

 

Legislatíva 

Vzdelávanie. 

 

 

 

Aktualizačné v. 

Škola. 

Využívať rôznorodé metódy, formy a 
primerané diagnostické nástroje evalvácie detí 
pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii 
ich zlyhávania, podpore ich talentov pri 
identifikácii ŠVVP. 

Štúdium odbornej 
literatúry. 

 

Škola. 

Uplatňovať praktické zručnosti vo využití 
metód rozvoja jazykovej gramotnosti detí v 
edukačnom procese počas celého dňa pobytu 
detí v materskej škole 

Vzdelávanie. 

Rešpektovať aktuálne výchovno-vzdelávacie 
potreby detí, ich vekové a individuálne 
osobitosti. 

Štúdium odb.lit. 

Webináre  

Kurzy 

 

 

 

Andrea  

Uplatňovať praktické zručnosti vo využití 
metód rozvoja. 

Škola. 

Uplatňovať inovatívne metódy vo výchovno-
vzdelávacej činnosti. 

Vzdelávanie. 

Aktualizačné v. 



Klobušovská 

Mgr. 

Legislatíva. 

Rozvíjanie kľúčových kompetencií detí 
s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, 
sociálnych kompetencií, environmentálnych 
kompetencií (pravidelným uplatňovaním 
participatívneho vyučovania). 

Štúdium odbornej 
literatúry, 
vzdelávanie. 

Rozvíjať kľúčové kompetencie s dôrazom na 
rozvoj grafomotoriky 

Vzdelávanie. 

Daniela  

Bosormenyi 

Bc. 

Uplatňovať praktické zručnosti využívania 
metód rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí 
v edukačnom procese počas celého dňa pobytu 
detí v materskej škole 

 Orientovať sa v platnej legislatíve 

Aktualizačné 
vzdelávanie 

 

Kurzy 

Webináre 

 

 


