
Materská škola, Požiarna 1291/26, 020 01  Púchov 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                    
                                    
 

     Plán kontinuálneho vzdelávania  
na školský rok 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Jarmila Rolincová, riaditeľka MŠ             Schválil: Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta 
 



Materská škola, Požiarna 1291/26, 020 01  Púchov 
 
 

Plán kontinuálneho vzdelávania 
 
 
Identifikácia organizácie 
 
Názov organizácie : Materská škola, Požiarna 1291/26 
Sídlo organizácie:  Požiarna 1291/26, 020 01  Púchov 
Štatutárny orgán : Mgr. Jarmila Rolincová, riaditeľka školy 
Zriaďovateľ :  Mesto Púchov 
Kontakt :   042/4631956,  mobil 0905317762, e-mail: poziarna1291@skolkapuchov.sk 
Počet zamestnancov: 12 z toho 6 pedagogických 
Schválený:  na pedagogickej rade dňa 31. augusta 2018 
 
Úvod do problematiky 
 
Plán kontinuálneho vzdelávania je dokument, v ktorom je rozpracované kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov na príslušný školský rok v súlade s platnou legislatívou SR. 
Vychádza zo vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov, rešpektuje plnený školský 
vzdelávací program, plán vnútroškolského metodického združenia, individuálny plán osobnostného 
a profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a koncepciu materskej školy. Vypracovanie 
plánu kontinuálneho vzdelávania je povinnosťou riaditeľky materskej školy. Po odsúhlasení 
pedagogickej rady ho schvaľuje zriaďovateľ materskej školy – Mesto Púchov a je záväzným 
dokumentom na školský rok. 
 
Legislatívne východiská 
 
- § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
- § 5 ods. 2 písm. c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve  
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)  
- zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
- zákon č. 390/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch  
- vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a 
odborných zamestnancoch. 
 
 

Materská škola má naplánované finančné prostriedky na kontinuálne vzdelávanie priamo v rozpočte 
školy. Náklady spojené s kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov uhrádza 
zamestnávateľ (MŠ), len ak s týmto vzdelávaním súhlasí - § 57 ods. (2) zákona č. 317/2009 Z. z., 
po odsúhlasení plánu kontinuálneho vzdelávania zriaďovateľom. 
 
Ciele 
 
Hlavný cieľ 
 
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 
zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom  
udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. U učiteliek je dôležité 
rozširovať profesijné kompetencie účasťou na kontinuálnom vzdelávaní, realizovanom 
prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.  
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Situačná analýza 
 
V materskej škole pôsobí 12 zamestnancov. Pedagogických zamestnancov je 6, vrátane riaditeľky 
materskej školy. Učiteľky majú úplné stredné odborné vzdelanie, riaditeľka ukončila vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa a absolvovala 1. atestáciu, ktorú v šk. r. 2015/2016 ukončila ďalšia 
učiteľka. Všetky učiteľky sú zaradené do kariérneho stupňa „samostatný pedagogický zamestnanec“ 
a 3 pracujú v kariérnej pozícii ako triedne učiteľky. Riaditeľka MŠ je zaradená v kariérnom stupni 
„vedúci pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou“.  Akreditovaný vzdelávací program „Digitálne 
technológie v materskej škole“ absolvovali všetky učiteľky. „Obsahovú reformu v materskej škole“ 
ukončili 3 učiteľky. "Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných techník" v júni 2013 absolvovali 4 
učiteľky. "Rozvíjanie emocionálnej inteligencie  a komunikačných zručností" ukončili 3 učiteľky. 
Profesijné kompetencie v aktualizačnom akreditovanom programe "Učiť moderne, inovatívne, 
kreatívne" si overili 3 učiteľky a riaditeľka MŠ, ktorá absolvovala inovačné vzdelávanie - „Školský 
manažment v MŠ“ a  ukončila program - „Inovačné funkčné vzdelávanie“. Inovačný  program 
"Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania" absolvovala 1 učiteľka. V šk. roku 
2013/2014 učiteľky úspešne ukončili nasledovné akreditované programy: "Kreslíme na počítači", 
"Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti", "Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej 
škole", "Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a využívanie interaktívnej techniky vo 
vyučovacom procese", "Uplatnenie multikultúrnej výchovy v MŠ" a "Kreslíme v grafickom 
programe RNA". V školskom roku 2016/2017 boli absolvované akreditované programy: 
"Uplatnenie osobnostného a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese"-2 učiteľky," Uplatnenie 
multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese"-1 učiteľka a "Integrácia digitálnych technológii 
do predškolského kurikula"- 1 učiteľka. 
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Plán kontinuálneho vzdelávania 
 
Profesijný rast učiteliek sa bude v školskom roku 2017/2018 orientovať na nasledovné profesijné 
kompetencie: 

- kompetencie orientované na dieťa 
- kompetencie orientované na edukačný proces 
- kompetencie orientované na sebarozvoj 

 
Fázy profesionálneho rozvoja:                         Potenciál: 

(PaedDr. Ivan PAVLOV) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vzdelávanie učiteliek sa v školskom roku 2017/2018 bude realizovať týmito vzdelávacími 
programami:  
 

1. Prvá atestácia -1 učiteľka 
 
Druhy kontinuálneho vzdelávania 
 
1. Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 
samostatného pedagogického zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo 
vzdelávacieho programu. Je určené pre začínajúcich pedagogických zamestnancov školy. Za tento 
typ vzdelávania sa kredity nezískavajú. 
 
2. Aktualizačné vzdelávanie poskytuje  aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 
profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento 
typ sa kredity získajú. 
 
Vykonanie 1. atestácie MPC Trenčín, RK                 
Cieľ vzdelávacieho programu: vypracovať a obhájiť atestačnú prácu. 
Ľ. Pekarová 

Implementácia 
a evaluácia 
výsledkov 

profesionálneho 
rozvoja 

 
Identifikácia 
vzdelávacích 

potrieb 

 
Realizácia 

profesijného  
rozvoja 

Plánovanie 
profesijného 
rozvoja (plán 
kontinuálneho 
vzdelávania) 



Materská škola, Požiarna 1291/26, 020 01  Púchov 
 
 
Dieťa a pohyb- pohyb a hra                                                                       Pro Solutions, BA 
Cieľ vzdelávacieho programu: rozšíriť, prehĺbiť a rozvíjať teoretické vedomosti, praktické 
zručnosti a odborné kompetencie v oblasti inovat. prístupov k hudbe… 
Mária Bednárová, Erika Uherčíková, Eva Veličová ,Ľubomíra  Pekarová, Mária  Behrová 
 
Rozvoj predčitateľ. gramot. v predprim. vzdel.                                       Softimex, Lubeník 
Cieľ vzdelávacieho programu: príprava a zdokonaľovanie profesijných kompetencií učiteľov v 
oblasti zameranej na predčitateľskú gramotnosť detí predškolského veku zúčastnených v 
predprimárnej edukácii. 
Mária Bednárová, Erika Uherčíková, Ľubomíra  Pekarová 
 
Práca v digitálnom svete                                                                      Softimex Lubeník 
Cieľ vzdelávacieho programu: získať vedomosti a zručnosti v ovládaní diapazónu nástrojov 
vybraných softvérových aplikácii a uplatniť získané kompetencie v intenciách svojej práce a vo 
svojom profesijnom rozvoji. 
Mária Bednárová 
 
3. Inovačné vzdelávanie  umožňuje pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 
kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Za tento typ sa kredity 
získavajú, okrem funkčného vzdelávania. 
 
4. Funkčné vzdelávanie umožní získať  profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich 
činností vedúcich pedagogických zamestnancov. 
Vedúcim pedagogickým zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa. Za tento typ sa kredity 
nezískavajú. 
 
5. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 
kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu. Za tento typ sa kredity získavajú. 
 
Škola poskytne priestor iniciatíve učiteľa a umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej 
práce, ktorými sú autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných 
pomôcok, vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov.  Za 
autorstvo a spoluautorstvo sa kredity priznávajú. 
Ak škola umožní pedagogickým zamestnancom absolvovať vzdelávanie v zahraničí  súvisiace s 
výkonom pedagogickej činnosti, tak za dané vzdelávanie v zahraničí sa kredity priznávajú. 
 
Ďalšie vzdelávanie 
  

• formou informačno-konzultačných seminárov organizovaných MPC, RAABE, STIEFEL, 
Pro Solutions, Softimex, Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a inými inštitúciami pre 
predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

• vzájomnými výmenami pedagogických skúseností a zručností učiteliek MŠ 
• štúdiom legislatívy, pedagogickej, metodickej a odbornej literatúry 
• pravidelnou účasťou na vnútroškolských metodických združeniach a riešením problémov 

výchovno–vzdelávacieho procesu 
• tvorivou prácou v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem práce 
• získavaním kompetencií na využívanie informačných a komunikačných technológií vo   

výchovno-vzdelávacom procese 
• zvyšovaním právneho vedomia, manažérskych schopností 
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• zameraním sa na rozvoj tvorivosti pedagóga 
• hodnotením vlastného pôsobenia vo vzťahu k dieťaťu v pedagogickom diagnostikovaní 
• rozvíjaním multikultúrnych kompetencií učiteľa formovať postoje, zručnosti a vedomosti 

detí v oblasti ľudských práv 
 
Systém merania a kontroly  
 
Prečo sledovať ?  
Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu v 
materskej škole  a spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie systému 
ďalšieho vzdelávania na pedagogických poradách.  
 
Čo sledovať ?  
Ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach. (napr. kvalita plánovania, využívanie IKT v 
edukačnom procese) 
Aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných zručností, po-
znatkov, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie 
problému a pod.).  
 
Ako sledovať? (formy) 
Hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity).  
Autoevaluácia (vlastné vypracovanie plánu profesijného rastu).  
Rozbor edukačných aktivít na vnútroškolských metodických združeniach.  
Pedagogická diagnostika (cieľom je získať o diagnostikovanom dieťati čo najhlbšie 
a najkompletnejšie poznatky, ktoré napomáhajú formulovať závery v zhrňujúcom konštatovaní – 
v diagnóze) 
 
Výsledky kontinuálneho vzdelávania učiteľov sú niekedy ťažko merateľné. Východiskom pre ich 
merateľnosť môže byť vypracovanie modelu profesijných štandardov učiteľa.  
 
 
 
Súčasťou plánu kontinuálneho vzdelávania sú nasledujúce vypracované tabuľky: 
1. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na šk. r. 2017/2018 
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        Mgr. Renáta Holáková 
        vedúca oddelenia 
        Mestský úrad 
        Štefánikova 821 
        020 01 Púchov 
 
 
                              Púchove, dňa 18.9. 2017  
 
 
Vec: Vyjadrenie k "Plánu kontinuálneho vzdelávania" 
 
 
 V súlade s § 35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam zriaďovateľa o 
vyjadrenie k "Plánu kontinuálneho vzdelávania" pedagogických zamestnancov Materskej školy 
Požiarna 1291/26 v Púchove, na školský rok 2016/2017. 
 V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 2 písm. c) a f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, riaditeľ školy je zodpovedný za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov a úroveň výchovy a vzdelávania. Zodpovedá za 
kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré koordinuje podľa ročného plánu 
kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania. Povinnosťou riaditeľky 
je vydať ročný plán kontinuálneho vzdelávania až po vyjadrení zriaďovateľa. 
 Plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu tejto žiadosti. 
 Plán bol prerokovaný na pedagogickej rade školy dňa 31. 08. 2017. 
  
 S pozdravom 
 
 
 
                      .............................................. 
                          Mgr. Jarmila Rolincová 
                              riaditeľka školy 
 
 
 
Vyjadrenie zriaďovateľa: 
 
Mesto Púchov súhlasí/nesúhlasí s predloženým Plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov 
školy na školský rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu žiadosti. 
 
 
 
 
 
V Púchove, dňa..........................    ............................................ 


