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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 2021/2022 
 

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 

Kvalifikačné vzdelávanie v súlade s Plánom profesijného rozvoja nikto neplánuje. 

 

B) Funkčné vzdelávanie 

Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ  - rozširujúce moduly funkčného vzdelávania pre vedúcich PZ. 

Mgr. Tomáš Nociar, zástupca riaditeľa – základný modul funkčného vzdelávania pre vedúcich PZ. 

 

C) Špecializačné vzdelávanie 

Uvažuje Mgr. Natália Strašková – za účelom získania profesijných kompetencií pre výkon funkcie výchovného 

poradcu školy. 

 

D) Adaptačné vzdelávanie 

V tomto šk. roku zatiaľ nikto nemusí absolvovať. 

 

E) Predatestačné vzdelávanie 

V tomto šk. roku zatiaľ nikto neplánuje absolvovať. 

 

E) Aktualizačné vzdelávanie 

Aktualizačné vzdelávanie, ktoré PZ absolvovali v š. roku 2019/2020 je platné do konca šk. roka 2021/2022. Ďalšie 

aktualizačné vzdelávanie bude preto realizované v júni 2022. Obsah vzdelávania bude v dostatočnom predstihu 

zverejnený všetkým PZ. 

 

Ďalšie vzdelávanie (mimo plánu profesijného rozvoja): 

Ing. Lucia Adamcová – rozširujúce štúdium učiteľstva dejepisu, resp. histórie. 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 2.9.2021. 

 

 

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

 

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

                                                                                                 Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ 

 

 

Pozn.: 

Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami 

a potrebami školy. 


