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Organizácia Základná škola  

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
35991364 

Obec a PSČ    985 26 Málinec 

Ulica a číslo Hlavná ulica 86/29 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Ľuboslav Jablonský   

 

 

Ročný plán vzdelávania zamestnancov pre šk. rok 2020/2021 
 

Na základe plánu profesijného rozvoja v súlade so z. 138/2019 Z.z. zostavuje škola ročný plán 

vzdelávania, ktorý vydáva riaditeľ a je možné ho počas jeho platnosti dopĺňať a meniť a to v súlade s aktuálnymi 

možnosťami a potrebami školy. 

 

Profesijný  rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom činností a aktivít definovaných v bode 3 § 40 z. č. 

138/2019. Podstatnou súčasťou profesijného rozvoja je vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa 

§42  organizuje ako: 

 

a) kvalifikačné vzdelávanie,  

b) funkčné vzdelávanie,  

c) špecializačné vzdelávanie,  

d) adaptačné vzdelávanie,  

e) predatestačné vzdelávanie,  

f) inovačné vzdelávanie,  

g) aktualizačné vzdelávanie. 

 

a) Kvalifikačné vzdelávanie - získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v 

príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti.  

b) Funkčné vzdelávanie – získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a na výkon činnosti 

vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.  

c) Špecializačné vzdelávanie – získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností.  

d) Adaptačné vzdelávanie – získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v 

kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec.  

e) Predatestačné vzdelávanie - získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa.  

f) Inovačné vzdelávanie  

1. 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,  

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

g) Aktualizačné vzdelávanie – podľa potrieb školy  
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1. udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,  

2. získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, 

pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii  

3. získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti  

 

V školskom roku 2020/2021 sú plánované nasledovné vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov: 

 

A) Kvalifikačné vzdelávanie 

Mgr. Nikoleta Kaputová – plánovala začať kvalifikačné vzdelávanie pre získanie kvalifikačného predpokladu na 

vyučovanie predmetu Občianska náuka; študijný odbor neotvorili (UKF Nitra); kvalifikačné vzdelávanie v súlade 

s Plánom profesijného rozvoja nikto ďalší neplánuje. 

 

B) Funkčné vzdelávanie 

Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ – základný modul funkčného vzdelávania pre vedúcich PZ 

- predpokladaný začiatok október 2021 

 

 

D) Adaptačné vzdelávanie 

Ing. Tomáš Pajda – predpokladané ukončenie apríl 2021 (podľa programu adaptačného vzdelávania) 

Ing. Peter Hradil – predpokladané ukončenie apríl 2021 (podľa programu adaptačného vzdelávania) 

 

E) Predatestačné vzdelávanie 

Mgr. Tomáš Nociar – predatestačné vzdelávanie pre absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky; 

 

 

E) Aktualizačné vzdelávanie 

1. udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti. 

V šk. roku 2019/2020 v období vyučovania na diaľku všetci PZ absolvovali vzdelávania v rozsahu 20 hodín 

(prevažne v dištančnej forme) zamerané na: 

1. kompetencie potrebné na zorganizovanie a riadenie videokonferencie prostredníctvom aplikácie Webex 

Meetings; 

2. kompetencie na vytváranie videonávodov prostredníctvom aplikácie  OBS Studio; 

3. kompetencie potrebné pre publikáciu vytvorených mediálnych prvkov na webe (publikovanie na 

Youtube kanáli, resp. na cloudovom úložisku). 

V šk. roku 2020/2021 bude aktualizačné vzdelávanie uzavreté (podľa programu aktualizačného vzdelávenia) 

a pedagogickým zamestnancom bude vystavené osvedčenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania. 

 

Ďalšie vzdelávanie (mimo plánu profesijného rozvoja): 

- Mgr. Mária Joklová – rigorózna skúška v obore: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - PF KU v Ružomberku; 

- priebežné vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom rôznych školení a seminárov podľa aktuálnej ponuky; 

- absolvovanie 3. a 4. modulu vzdelávania PZ v projekte „Zo školy múdrejší“ v oblasti digitálnych technológií. 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 7.9.2020. 

 

 

V Málinci, dňa .................................. 

 

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

                                                                                                 Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ 
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Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi 

možnosťami a potrebami školy. 


