
Plán kontinuálneho vzdelávania na škole v     školskom roku 2012/2013.  

Dlho očakávané prebiehajúce zmeny v školstve sú významné a nie sú 
jednoduché. Nová legislatíva jasne definuje ďalšie smerovanie rozvoja 
profesionality pedagógov. Profesijný rozvoj je zabezpečovaný kontinuálnym 
vzdelávaním ako súčasť celoživotného vzdelávania. Ide o sústavný proces 
nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je získavať, 
udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné 
kompetencie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Ide o 
kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej 
činnosti, avšak aj na výkon špecializovaných činností a na výkon riadiacich 
činností. Dôležité je aj získanie profesijných kompetencií potrebných na 
splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho aprobačného 
predmetu, predmetov študijného odboru alebo na doplnenie kvalifikačných 
predpokladov. 
Rozhodujúcim činiteľom na naplnenie tohto cieľa sa stáva vedenie školy , najmä vedúci 
pedagogický zamestnanec – riaditeľ. Práve on zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, 
ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov 
výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej 
činnosti školy alebo školského zariadenia.

Plán kont. vzdelávania menoslov :

1. Mgr. Magdaléna Madarászová – pokračuje v dvojročnom  inovačnom vzdelávaní:
Vzdelávanie učiteľov v     oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze   
využívania IKT na ročníkoch 1.-4. 

2. Ing. Beáta Szabóová – pokračuje v dvojročnom inovačnom vzdelávaní: 
Vzdelávanie učiteľov v     oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze   
využívania IKT v predmete biológia  na ZŠ. 

3. Mgr. Helena Žigová – Využívanie IKT vo vyučovaní.- inovačné štúdium, 
aktualizačné  na overenie profesijných kompetencií v IKT vo vyučovaní.

4. Mgr. Viera Kasanovská - Využívanie IKT vo vyučovaní – inovačné štúdium.
5. Mgr. Judita Nárožná - Využívanie IKT vo vyučovaní – inovačné štúdium.
6. Mgr. Ema Kaplocká – Overenie profesijných kompetencií MS OFFICE- 

aktualizačné štúdium.

Identifikácia organizácie 
: 
 Názov organizácie  Základná škola Starohorská 8, Dulovce

 Sídlo organizácie  Dulovce

 Štatutárny orgán  Mgr. Judita Nárožná

 Zriaďovateľ  Obec Dulovce

 Kontakt (telefón, fax, e-mail,) 035/7683124, 

 Počet zamestnancov 17



Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších 
predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov 
alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca 
– riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 
5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Cieľ

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 
pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania 
vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, 
zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu 
tradičnej školy na modernú. 
Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-
vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a 
zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho 
pedagogického zamestnanca.

Analýza 

 Naši pedagógovia sa vzdelávajú  pre potrebu školy, aby mohli pracovať na 
interaktývnych tabulkách a využili  moderné technol´gie a modernizovali 
vzdělávací proces na našej škole.

Do budúcnosti plánujeme  pre potreby školy zabezpečiť  vzdelávanie 
v predmetoch , ktoré  aprobačne absentujú na našej škole. Aktuálne boli 
teraz  predmety  :  IKT,  cudzie jazyky , telesná výchova.  Tělesnu výchovu 
sme momentálne nesplnili, čo sa týka modernizácie vzdelávania  a preto ho 
presúvame na budúci školský rok.

Chceme, aby z našej školy odchádzali žiaci, ktorí budú schopní sa 
socializovať, celoživotne sa vzdelávať, budú schopní asertívne 
komunikovať a reálne zhodnotia svoje možnosti na trhu práce.

 Naša škola sa venuje žiakom  v oblasti IKT, máme dva cudzie jazyky na škole – anglický 
a nemecký. Staráme sa o pohyb detí na hodinách telesnej výchovy  a gymnastiky. Zároveň sa 
pedagógovia venujú aj žiakom mimo vyučovania, v poobedňajších aktivitách.

Neštudujúci v tomto školskom roku :
Ing. M.Švatarák, Mgr. M. Čalfová, Mgr. M. Rusnáková, Mgr. Ľ. Servanská, Mgr. V. 
Hamranová, H. Daničová.


