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SCHVAĽUJE 

 

PROGRAM AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA  

pedagogických zamestnancov Špeciálnej základnej školy v Klenovci 

 

 

Identifikačné údaje                                                                                                                                

Poskytovateľ Špeciálna základná škola 

Sídlo Partizánska 909, 980 55 Klenovec 

Štatutárny zástupca školy PhDr. Janka Pohorelská       

riaditeľka školy 

Odborný garant aktualizačného 

vzdelávania 
Mgr. Janka Mrnková – učiteľ 

s druhou atestáciou, vedúca MZ, 

triedny učiteľ 

 
Lektori aktualizačného vzdelávania Mgr. Janka Mrnková - – učiteľ 

s druhou atestáciou, vedúca MZ 

 

PaedDr. Monika Gregušová – učiteľ 

profesijného rozvoja 
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Názov programu aktualizačného 

vzdelávania 
Projektová metóda v edukačnom 

procese v ŠZŠ v Klenovci v kontexte 

predmetu Príprava pre život 
Druh vzdelávania aktualizačné 

Rozsah vzdelávania 20 hodín za dva školské roky 

Forma vzdelávania Kombinovaná (prezenčná a dištančná) 

Cieľová skupina všetci pedagogickí zamestnanci 

Spôsob ukončenia a požiadavky 

na ukončenie vzdelávania 

 

Absolvovanie 80% hodín z celkového 

rozsahu vzdelávania. 

Splnenie dištančných častí vzdelávania. 

Cieľ aktualizačného vzdelávania 1. Pedagogický zamestnanec Špeciálnej základnej 

školy v Klenovci v rozsahu svojich kompetencií 

vyplývajúcich z pracovného zaradenia bude 

poznať, vedieť tvoriť, korigovať, vyhodnocovať a 

prezentovať komplexný učebný materiál 

(učebnice, pracovné listy, metodika a tímové 

portfólio) s názvom Príprava pre život.  

2. Učiteľ Špeciálnej základnej školy v Klenovci bude 

vedieť pripraviť a realizovať projektové 

vyučovanie. 

 

Legislatívne východiská   
 

 

1. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 

Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji  

3. Koncepčný zámer rozvoja Špeciálnej základnej školy v Klenovci na obdobie rokov 2019-

2023 

4. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca ŠZŠ Klenovec  

5. Školský vzdelávací program a Výchovný program ŠZŠ Klenovec 
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ÚVOD 

 

Podľa zákona § 57 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z – Zákon o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa aktualizačné 

vzdelávanie organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania.  

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa/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.  

 

Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ 

školy.  

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola.  

Pri organizovaní aktualizačného vzdelávania môže škola 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.  

Odborný garant aktualizačného vzdelávania: 

 Rozvrhuje vzdelávacie aktivity aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami 

a možnosťami školy. 

 Vedie evidenciu účasti pedagogických zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní. 

Pedagogický zamestnanec školy s druhou atestáciou vykonáva lektorskú činnosť 

v aktualizačnom vzdelávaní súčasne s výkonom pracovnej činnosti.  

 

Potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní vydáva na požiadanie pedagogického zamestnanca 

riaditeľka školy. Potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní obsahuje: 

 

 Evidenčné číslo potvrdenia a dátum vydania potvrdenia. 

 Titul, meno, priezvisko a rodné číslo pedagogického zamestnanca alebo odborného 

zamestnanca. 

 Dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. 

 Obdobie, za ktoré sa potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní vydáva. 
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 Rozsah aktualizačného vzdelávania v hodinách. 

 Odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci 

a podpis riaditeľky.  

Vzor potvrdenia tvorí prílohu tohto programu aktualizačného vzdelávania. 

Čiastkové ciele  vzdelávacích aktivít:  

1. Získané profesijné kompetencie prezentovať na zasadnutiach MZ a pracovných 

poradách. 

2. Vedieť navrhnúť a zrealizovať korekciu učebníc a pracovných listov v predmete 

Príprava pre život pre 5. až 9. ročník variantu A.  

3. Vedieť navrhnúť doplňujúce texty a úlohy v predmete Príprava pre život pre 5. až 9. 

ročník variantu A.  

4. Aktívne sa spolupodieľať na Tvorbe tímového portfólia vo vzťahu k rozvojovému cieľu 

školy – Príprava pre život. 

5. Vedieť navrhnúť projekty v predmete Príprava pre život pre 5. až 9. ročník variantu A.  

6. Získané profesijné kompetencie v oblasti projektového vyučovania využívať v edukácii 

žiakov 5. až 9. ročníka variantu A.  

7. Získané profesijné kompetencie v oblasti projektového vyučovania vedieť prezentovať 

na seminári pod názvom Príprava pre život – alebo ako môžeme učiť a pripravovať 

žiakov z málopodnetného prostredia (alebo žiakov so ŠVVP) pre praktický život.  

 

Program aktualizačného vzdelávania vychádza z potrieb plnenia rozvojového cieľa školy.  

 

Rozvojový cieľ školy:  

 

Od školského roku 2022/2023 bude vedieť každý žiak končiaci PŠD prezentovať  svoj 

projekt z predmetu Príprava pre život na zvolenú tému.   

 

Cieľ aktualizačného vzdelávania:  

1. Pedagogický zamestnanec Špeciálnej základnej školy v Klenovci v rozsahu svojich 

kompetencií vyplývajúcich z pracovného zaradenia bude poznať, vedieť tvoriť, 

korigovať, vyhodnocovať a prezentovať komplexný učebný materiál (učebnice, pracovné 

listy, metodika a tímové portfólio) s názvom Príprava pre život.  

2. Učiteľ Špeciálnej základnej školy v Klenovci bude vedieť pripraviť a realizovať 

projektové vyučovanie. 

Téma aktualizačného vzdelávania: Príprava pre život – alebo ako môžeme učiť 

a pripravovať žiakov z málopodnetného prostredia (alebo žiakov so ŠVVP) pre praktický život. 

Program aktualizačného vzdelávania je otvorený dokument, ktorý je možný časovo upravovať, 

v priebehu školského roka aktualizovať a dopĺňať podľa ponuky vzdelávaní a potrieb školy.  
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MESIAC 

 

ROZSAH 

 

 

CIEĽ AKTUALIZAČNÉHO 

VZDELÁVANIA 

 

LEKTOR 

JÚN    

2020 

 

1 h 

prezenčne 

 

Návrh a realizácia korekcie učebníc 

a pracovných listov v predmete Príprava 

pre život pre 5. až 9. ročník variantu A.  

Mgr. Janka Mrnková 

JÚL 

2020 

1 h 

prezenčne 

3 h 

dištančne 

Návrh a tvorba doplňujúcich textov a úloh 

v predmete Príprava pre život pre 5. až 9. 

ročník variantu A.  

Mgr. Janka Mrnková 

AUGUST 

2020 

1,5 h 

dištančne 

Tvorba tímového portfólia vo vzťahu 

k rozvojovému cieľu školy – Príprava pre 

život 

Mgr. Janka Mrnková 

OKTÓBER  

2020 

1 h 

prezenčne 

 

Projektové vyučovanie v predmete 

Príprava pre život 

Osvojiť si metodiku projektového 

vyučovania – zámer, plánovanie, 

uskutočnenie a  hodnotenie.  

PaedDr.  Monika 

Gregušová 

NOVEMBER 

2020 

3 h 

prezenčne 

 

Projektové vyučovanie v predmete 

Príprava pre život 

Postup pri riešení projektu –  príprava a  

realizácia projektu. 

PaedDr.  Monika 

Gregušová 

DECEMBER 

2020 

3 h 

prezenčne 

 

Projektové vyučovanie v predmete 

Príprava pre život 

Osvojiť si metodiku vyhodnotenia 

výsledkov projektu.   

PaedDr.  Monika 

Gregušová 

FEBRUÁR 

2021 

2 h  

dištančne 

Tvorba projektov v predmete Príprava pre 

život pre 5. až 9. ročník variantu A. 

Overovanie v praxi. 

Mgr. Janka Mrnková 

MAREC 

2021 

2 h 

dištančne 

Návrh a realizácia korekcie projektov v 

predmete Príprava pre život pre 5. až 9. 

ročník variantu A. 

Mgr. Janka Mrnková 

APRÍL 

2021 

1 h 

prezenčne 

1,5 h 

dištančne 

Príprava na seminár pod názvom 

Príprava pre život – alebo ako 

môžeme učiť a pripravovať žiakov 

z málopodnetného prostredia (alebo 

žiakov so ŠVVP) pre praktický život. 

Mgr. Janka Mrnková 

 

 

V Klenovci dňa ........................                               ........................................................ 

                                                                                             Mgr. Janka Mrnková  

                                                               odborný garant  

programu aktualizačného vzdelávania 
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PRÍLOHA 

 

Ev. číslo: ..............................                                                               Dátum: ..............................   

 

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Klenovci    

 

v zmysle § 57 ods. 9 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  

 

POTVRDENIE 

 

 o absolvovaní aktualizačného vzdelávania  

 

 

Projektová metóda v edukačnom procese 

v ŠZŠ v Klenovci v kontexte predmetu Príprava pre život 
 

 

Titl., meno a priezvisko pedagogického zamestnanca:  

 

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

 

Kategória: ................................................................ 

 

Rodné číslo: .............................................................. 

 

Dátum a miesto narodenia: ....................................... 

 

Obdobie absolvovania aktualizačného vzdelávania: ................................................................... 

 

Rozsah aktualizačného vzdelávania: .......................................... 

 

 

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

pečiatka  a podpis riaditeľa školy 


