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1. Úvod 

Kvalita materskej školy je priamo závislá od profesionálneho rozvoja a napredovania učiteľov, teda na celoživotnom vzdelávaní.
Nová legislatíva definuje ďalšie smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Profesijný rast učiteľov Materskej školy Požiarna
1291/26, Púchov podporuje všetky formy vzdelávania pedagogických zamestnancov. Medzi základné ciele patrí:

 motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,

podporovať rozvoj osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie
konfliktov,  komunikáciu a pod.,

zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, vedúci metodického
združenia ,atď.

uvádzať začínajúcich pedagógov do pedagogickej praxe,

zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie kompetencií a  schopností efektívne pracovať s IKT,

zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu,

sprostredkovať najnovšie poznatky (inovácie) z jednotlivých metodík vzdelávacích oblastí, pedagogiky a príbuzných vied.

rozširovať a dopĺňať u pedagogických zamestnancov kompetencie na štandardný výkon riadiacich činností

2. Legislatívne východiská
Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce ),  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 , ktorý 
mu ukladá  vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,  čo je v súlade so Zákonom  č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Plán profesijného rozvoja vyplýva zo zamerania materskej školy. Bol vypracovaný v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ VVa Š SR č. 361/2019 Z.z o vzdelávaní v profesijnom 
rozvoji.
Profesijný rozvoj sa charakterizuje ako proces, v ktorom pedagogický zamestnanec získava, rozširuje a udržiava požadované kompetencie. 
 Je to proces:

a) prehlbovania, zdokonaľovania   profesijných kompetencií,
b) získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
c) získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového  stupňa,



d) overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa,
e) získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo
f) využívania  hodnotenia získaných profesijných kompetencií . 

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými 
požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.
Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom 

a) vzdelávania,
b) tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, publikačnej alebo umeleckej,
c) sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti 
d) absolvovaním odbornej stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií.

Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorý počas svojej 
platnosti môže riaditeľ dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. 
Profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie a podkategórie majú zásadný vplyv na potrebu diferenciácie 
požadovaných profesijných kompetencií. Kariérové  stupne a kariérové  pozície vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle ministerstvo 
školstva.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako:

- kvalifikačné vzdelávanie  - funkčné vzdelávanie - aktualizačné vzdelávanie
- špecializačné vzdelávanie - adaptačné vzdelávanie 

- predatestačné vzdelávanie, - inovačné vzdelávanie 

3. Ciele vzdelávania

 Kvalifikačné vzdelávanie je osobitným druhom vzdelávania, ktorého účelom je rozšírenie získanej kvalifikácie.
Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa
kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti

a) v príslušnej kategórii a podkategórii  pedagogického zamestnanca,
b) v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca.



 Funkčné vzdelávanie 

Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a na výkon funkcie vedúceho 
pedagogického alebo odborného zamestnanca.
Člení sa na:   -    základný modul / pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa/

          -   rozširujúce moduly / do 5 rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa/. 

 Špecializačné vzdelávanie
Cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností.

 Adaptačné vzdelávanie
Jeho prostredníctvom začínajúci  pedagogický  zamestnanec  získava  profesijné  kompetencie,  požadované  pre  samostatný  výkon  pracovných
činností,  formálne  zaradenie  do  vyššieho  kariérového  stupňa  a  pre  platový  postup.  Poskytovateľom  je  škola  alebo  organizácia  zriadená
ministerstvom školstva.  Odborným garantom je  riaditeľ  alebo  učiteľ  profesijného  rozvoja  zaradený  do podkategórie  metodik  profesijného
rozvoja. Začínajúceho pedagogického zamestnanca zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania do piatich dní od vzniku pracovného pomeru.
 

 Predatestačné vzdelávanie
Cieľom  predatestačného  vzdelávania  je  získanie  profesijných  kompetencií  na  zaradenie  do  vyššieho  kariérového  stupňa.  Predatestačné
vzdelávanie  sa  organizuje  najmenej  v  rozsahu 20 hodín  ako schválený  jednoduchý program predatestačného vzdelávania  alebo v  rozsahu
najmenej 40 hodín ako schválený program pred atestačného vzdelávania členený na moduly.

 Inovačné vzdelávanie 
Cieľom inovačného vzdelávania je:

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

b) uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

 Aktualizačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania. Program a rozsah aktualizačného 
vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Nový model aktualizačného vzdelávania v sebe obsahuje tri zásadné prvky:



1. zodpovednosť školy za jeho prípravu, organizáciu a ukončenie,
2. previazanie aktualizačného vzdelávania na potreby školy, 
3. povinnosť pedagogického zamestnanca absolvovať aktualizačné vzdelávania.

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa či školy udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných 
na výkon pracovnej činnosti, získavanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, 
pedagogickej dokumentácii alebo ďalšej dokumentácii alebo získavanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.
Poskytovateľom je škola , prípadne zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity. 
Odborným garantom aktualizačného  vzdelávania  je  pedagogický  zamestnanec  školy  s  druhou  atestáciou.  Ak  v  škole  nie  je  pedagogický
zamestnanec s druhou atestáciou, odborným garantom je riaditeľ alebo zastupujúci vedúci pedagogický zamestnanec.
Odborný garant aktualizačného vzdelávania 

a) predkladá riaditeľovi na schválenie program aktualizačného vzdelávania,
b) rozvrhuje vzdelávacie aktivity aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami školy,
c) vedie evidenciu účasti pedagogických zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní.

Aktualizačné vzdelávanie, ktoré pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec začal do 31. augusta 2019 a úspešne ho absolvuje do 
31.decembra 2020, sa do 31.augusta 2022 považuje za splnenie povinnosti absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín za dva 
školské roky podľa predpisov účinných od 1.septembra 2019.

4. Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji

(1) Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s
 a) potrebami školy,

b) odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti,
c) individuálnymi potrebami pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 
a) priznaním príplatku za profesijný rozvoj  po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti za úspešné absolvovanie:

1. rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci,

2. štátnej jazykovej skúšky,



3. špecializačného vzdelávania na  výkon špecializovaných činností v kariérových pozíciách podľa § 36 ods. 1písm.c),d) až h), k) až m )a § 36 
ods. 2písm.b) až d) a v súlade so štruktúrou kariérových  pozícií školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci

4.  inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín.
b) poskytnutím pracovného voľna na profesijný rozvoj, 
c) poskytovaním adaptačného vzdelávania v pracovnom čase začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného 

zamestnanca,
d) organizovaním aktualizačného vzdelávania v pracovnom čase pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu 
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 40 ods. 3písm.a) a b), 
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie,
c) ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a

vedúceho odborného zamestnanca. 

5. Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 
(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume: 

a) 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného 
predpisu,  

b) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa 
osobitného predpisu, 

c) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa 
osobitného predpisu, 

d) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy ,do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného 
predpisu. 
(2) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej 
triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9 % za profesijný 
rozvoj podľa odseku 1 písm. d). 



6.  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.septembra 2019 

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31.augusta 2019 sa považuje za príplatok za 
profesijný rozvoj a vypláca sa do 31.augusta 2026. 

7. Situačná analýza k 1.9 2019

Celkový počet pedagogických

zamestnancov

6

riaditeľka materskej školy 1
učiteľka MŠ 5

 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Kvalifikovaný 
pedagogický 
zamestnanec

6 Úroveň 
najvyššieho
dosiahnuté
ho 
vzdelania

Stredoškolské vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie s I. atestáciou
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s I. atestáciou

4
1
1

Nekvalifikovan
ý pedagogický 
zamestnanec

0

 Analýza podľa kariérového stupňa

Kariérový stupeň začínajúci sa
mo
stat
ný

s  1. atestáciou s  2. atestáciou

Pedagogický zamestnanec  6 2 0
Odborný zamestnanec 0 0 0 0



 Analýza podľa kariérovej pozície

pedagogický zamestnanec špecialista    

triedni učitelia  3
uvádzajúci pedagogický zamestnanec 
 vedúci metodického združenia 1
vedúci pedagogický zamestnanec 1

 riaditeľ    1
 zástupca riaditeľa - poverený 1

8.  Profilácia MŠ  Profilácia  materskej školy cez prierezovú tému: VÝCHOVA K TVORIVOSTI - "CHCEM TVORIŤ"

CH- Chápať dôležitosť čistého prostredia  okolo seba
C- Cielene viesť deti, aby mali záujem o pracovné činnosti, poskytnúť im čo najviac nápadov na riešenie problémov, zapojiť rodičov pri 

vytváraní výrobkov z prírodnín.
E- Edukačné aktivity, edukačné hry využívať  ako hlavné stratégie na rozvoj fluencie (plynulosti),  taktiež na rozvoj flexibility (pružnosti). 

Deti neustále stimulovať, aby mali čo najviac nápadov na riešenie určitého problému.
M- Myslenie tvorivé, logické, kritické rozvíjať na základe uplatňovania vlastných predstáv, pri riešení zadaných úloh, nachádzať neobvyklé 

odpovede alebo riešenia.
T- Tvarovať rôzny materiál uplatňovať technickú tvorivosť, rozvíjať fantáziu obrazotvornosť, originalitu (jedinečnosť) pri riešení 

problémov. Viesť deti, aby rozvíjali  tvorivosť vo všetkých oblastiach: matematickej, jazykovej, hudobnej, výtvarnej, dramatickej, 
pohybovej,  grafomotorickej, predčitateľskej gramotnosti, komunikatívnej a kultúrnej oblasti, pri práci s počítačom.

V- Viesť deti , aby dokázali prísť na chybu a vedeli nájsť spôsob na jej odstránenie, nemať strach z imaginácie či už slovnej obrazovej , 



pohybovej, symbolickej.
O- Ovládať pohybový aparát a telesné funkcie, používať pri činnosti všetky zmysly.
R- Racionálnym a primeraným spôsobom viesť deti k záujmu o dianie v rodine, v materskej škole a bezprostrednom okolí, aby si deti 

osvojili spôsob uvažovania typu ,, Ako môžem pomôcť ja, Chcem tak robiť aj ja a pod.“
I- Iniciovať neustále deti , aby chápali význam ochrany životného prostredia , separácie odpadu, využitie odpadového materiálu pri 

technickej tvorivosti.
Ť- Ťažšie a náročnejšie problémy, prípadne vzniknuté konflikty riešiť s pomocou dospelého, zároveň viesť deti , aby si menšie konflikty 

riešili samé. Umožniť deťom verejne vystupovať, pestovať u detí správne a zdravé sebavedomie.

9. 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,  poznatkov,  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   ( možné 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)
-dotazníky s cieľom zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a spôsobilosti vo svojej praxi, s časovým odstupom po 
ukončení vzdelávacej aktivity.
 

10. Kompetencie, ktoré budeme prostredníctvom plánu profesijného rastu rozvíja



 metodologické   kompetencie –  ovládať inovatívne,  aktivizujúce metódy práce a postupy, nové stratégie a  riešenia situácií a 

problémov, samostatné   nezávislé myslenie, plánovanie, hodnotiace a sebahodnotiace metódy... 

 edukačné  kompetencie -  podporiť ekologickú a environmentálnu gramotnosť u detí – pochopiť vzťahy, súvislosti a  cítiť 

spoluzodpovednosť za stav ŽP, podporiť a prezentovať zdravý životný štýl 

 diagnostické kompetencie - chápať význam pedagogickej diagnostiky z pohľadu pedagogickej praxe , ovládať metódy a 

prostriedky diagnostikovania

 sociálne a personálne kompetencie  –  mať chuť pracovať, spolupracovať - byť  tímový „hráč“ ,   spolupracovať a spolupodieľať 

sa na    aktivitách a rozhodnutiach, prispievať k pohode prostredia

 participatívne kompetencie  – schopnosť viesť ľudí, rozhodovať, presviedčať, organizovať a koordinovať, viesť autoevalvačný 

proces MŠ v oblasti personálnej, edukačnej a ŠkVP
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