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1. Legislatívne východiská a úvodné pojmy 
 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov 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 a je 
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
 
Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických 
zamestnancoch a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní. Upravuje ho  zákon č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 
1. novembra 2009.  
 
 
Úvodné pojmy 
 
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces 
nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 
zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického 
zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na 
výkon odbornej činnosti.  
Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a 
profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými 
potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. 
Pedagogickí zamestnanci sa členia na tieto kategórie: 
a) učiteľ, 
b) vychovávateľ, 
Kategória učiteľ sa podľa vzdelávacieho programu člení na podkategórie podľa vzdelávacích 
programov poskytujúcich stupne vzdelania alebo kontinuálne vzdelávanie takto: 
a) učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), 
b) učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
 
Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca 
alebo odborného zamestnanca do  
1. kariérového stupňa a na  
2. kariérovú pozíciu. 
 
1. Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a 
náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom alebo odborným 
zamestnancom: 
a) začínajúci pedagogický zamestnanec, 
b) samostatný pedagogický zamestnanec, 
c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 
d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.  
 

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/317_2009.pdf
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/317_2009.pdf
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2. Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo 
odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré 
vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií. 
Kariérové pozície sú:  

• pedagogický zamestnanec špecialista 
• vedúci pedagogický zamestnanec. 

 
Poznámka – charakteristika jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov, či ich 
kariérových stupňov a pozícií je predmetom dokumentu – pracovného poriadku. Organizačný 
poriadok určuje zasa základnú organizačnú štruktúru, pozície a štruktúru zamestnancov, vzťahy 
nadriadenosti a podriadenosti, pravidlá riadiacej činnosti a metód práce a pod. 
 

2. Ciele 
 
Hlavný cieľ 
  
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 
pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, 
zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať 
profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej 
činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  
Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 
procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej 
politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.  
 
Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania 
kreditov. 

 
1. Adaptačné vzdelávanie umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného 
zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho 
programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je 
určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

 
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 vzdelávania sa získavajú kredity.  

 
3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 
kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný 
výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného 
inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.  
 
4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
špecializovaných činností.  
Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického 
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združenia, koordinátor informatizácie, koordinátor prevencie a iný zamestnanec 
vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom. Za tento typ vzdelávania sa 
získavajú kredity.  
 
5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.  
 
Vedúcim pedagogickým zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa. Za tento typ 
vzdelávania sa nezískavajú kredity.  
 
6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na 
doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na 
vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú 
kredity.  
 
Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali  
vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako 
požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť 
kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického 
zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:  
 
a. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov (ďalej len „pedagogická 
spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,  
 
b. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 
odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ 
spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom 
zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným 
znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,  
 
c. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.  
 

 
ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce – Stampay János Alapiskola Köbölkút poskytne priestor 
iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej práce, ktorými sú 
najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných 
pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických 
materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej 
praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, 
odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za 
autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.  
 
ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce – Stampay János Alapiskola Köbölkút umožní 
pedagogickým a zamestnancom absolvovať vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom 
pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v 
zahraničí priznávajú kredity. 
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3. Situačná analýza 
 

a) Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 
Na prvom stupni ZŠ je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. 
Vychovávateľky ŠKD sú kvalifikované na 50 %. Na 2. stupni kvalifikovane sa vyučujú 
hlavné predmety. 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov  2  14 16 
vychovávateľov  1  1  2 
asistentov učiteľa  0  1  1 
spolu  3  16  19 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Ročník Predmet Počet hodín týždenne 

5 - 9 BIO 7 

5 - 9 GEO 6 

5 - 9 DEJ 6 

5-8 SJSL 15 

2 - 9 HUV 4 

9 VYU 1 

6 - 9 OBN 3 

4. 5. MAT 10 

3 - 9 INF 7 

5 KSJ 1 

1-8 ETV 2 
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Prehľad kreditov: 
 

Priezvisko Meno 
uznaný 
kredit 

kreditový  
príplatok kontinualne_vzdelavanie 

Csepigová Gizela 61 12% Projektové vyučovanie, 10kr., aktualizačné 

    

Rozvoj učebnej látky pomocou interaktívnej tabule, 
15kr., aktualizačné 

    

Nenásilná komunikácia - základy, 11kr., 17.2.2011-
27.1.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Czibor Katalin 215 12% 
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov AJ, 
169kr., kvalifikačné 

    

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania, 
10kr., aktualizačné 

    

Nenásilná komunikácia - základy, 11kr., 17.2.2011-
17.2.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Hegedüs Ágnes 66 12% 

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., inovačné 

    

Vyučovanie informatickej výchovy, 41kr., 
špecializačné 

Dudeková Renáta 0 
 

Nenásilná komunikácia - základy, aktualizačné 

Fodorová Valéria 61 12% 
Rozvoj učebnej látky pomocou interaktívnej tabule, 
15kr., aktualizačné 

    
Projektové vyučovanie, 10kr., aktualizačné 

    

Nenásilná komunikácia - základy, 11kr., 17.2.2011-
27.1.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Geri Csaba 60 12% Projektové vyučovanie, 10kr., aktualizačné 

    

Rozvoj učebnej látky pomocou interaktívnej tabule, 
15kr., aktualizačné 

    

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania, 
10kr., 1.1.2011, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 
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Gulyás Júlia 66 12% 
Regionálne a miestne poznatky v škole a v 
školských zariadeniach, 15kr., aktualizačné 

    

Rozvoj učebnej látky pomocou interaktívnej tabule, 
15kr., aktualizačné 

    

Nenásilná komunikácia - základy, 11kr., 17.2.2011-
28.1.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Kádárová Magdaléna 61 12% 
Rozvoj učebnej látky pomocou interaktívnej tabule, 
15kr., aktualizačné 

    
Projektové vyučovanie, 10kr., aktualizačné 

    

Nenásilná komunikácia - základy, 11kr., 17.2.2011-
27.1.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Kissová Mária 36 6% 
Nenásilná komunikácia - základy, 11kr., 17.2.2011-
27.1.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Kunyik Tamás 0 
  Kunyik  Karolina 0 
  Lévárdy Monika 61 12% Projektové vyučovanie, 10kr., aktualizačné 

    

Rozvoj učebnej látky pomocou interaktívnej tabule, 
15kr., aktualizačné 

    

Nenásilná komunikácia – základy, 11kr., 17.2.2011-
28.1.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Pintérová Eva 66 12% 
Rozvoj učebnej látky pomocou interaktívnej tabule, 
15kr., aktualizačné 

    

Obnovenie vyučovacieho predmetu MJL, 15kr., 
inovačné 

    

Nenásilná komunikácia – základy, 11kr., 17.2.2011-
27.1.2018, aktualizačné 

    

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania 
s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM, 
25kr., 29.3.2011-30.3.2018, inovačné 

Tatár István 0 
 

Nenásilná komunikácia – základy, 11kr 
Hógenbuchová Terézia 0   
Cselédka Anikó 0   
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Nágelová Soňa 0   
Dénes  Monika 0   
Pintérová Anikó 0   

 
 
 
Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia 
do jednotlivých kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj 
kolektívneho odborného rastu sa javí ako dominantná úloha školského zariadenia, pričom 
je deklarovaná snaha rešpektovať individuálne potreby a možnosti konkrétneho 
zamestnanca. (Príloha A) 
 
4. Profilácia školy 
 

Naša škola sa profiluje na činnosti a ciele: 
 

• poskytovať všetkým žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania 
k rozvoju všetkých ich kľúčových kompetencií novými modernými metódami a 
formami 

• vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, prežívať a tvoriť 
v prostredí školy i mimo nej 

• podporovať rozvoj zdravého životného štýlu a pohybových schopností žiakov 
v školských i mimoškolských aktivitách 

• vštepovať žiakom toleranciu a humánne myslenie, úctu k tradíciám a národnému i 
celosvetovému dedičstvu 

• individuálnym  prístupom zlepšovať vzdelávanie a výchovu žiakov s poruchami 
učenia a správania 

• rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov: 
o v štátnom a v materinskom jazyku 
o v cudzom jazyku 
o v informačných a komunikačných technológiách 
o v sociálnych vzťahoch. 

 
 

5. Plán  kontinuálneho vzdelávania na školský rok  
 

Plán kontinuálneho vzdelávania na aktuálny školský rok bude vypracovaný na základe 
podkladov legislatívy, zahrnutej v nasledujúcich dokumentoch: 
 

- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, 
kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 
- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/437_2009.pdf
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/437_2009.pdf
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/437_2009.pdf
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Samotný plán kontinuálneho vzdelávania (Príloha B) vychádza z plánov metodického združenia 
(MZ), predmetovej komisie (PK) a osobného plánu profesijného rastu pedagogického 
zamestnanca  (Príloha C). Je prerokovaný na začiatku každého školského roka. Vyhodnocovaný 
je na konci školského roka, prípadne priebežne podľa požiadaviek a potreby praxe. 
  

6. Flexibilita a fluencia vzdelávania 
 
Systém merania a kontroly  
 
Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu 
na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie 
systému ďalšieho vzdelávania.  
 
Čo sledovať ?  
• Ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach. Vyžaduje sa správa od účastníkov 

vzdelávacích aktivít na pracovných poradách.   
• Aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných 

zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť 
konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.) – zapracovať do plánu práce MZ 
a PK, do vzdelávacieho programu školy, atď.  

 
Ako sledovať?  
• Hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity).  
• Autoevalvácia (vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu).  
 
 
Záver  
 
Škola poskytne zriaďovateľovi „Ročný plán kontinuálneho vzdelávania“ na príslušný školský 
rok vždy v období schvaľovania rozpočtu na nasledujúci nový rok. V „Správe o hospodárení 
za kalendárny rok“ bude táto čiastka vyčíslená a k nej bude agenda v zmysle platnej 
legislatívy. 
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Príloha A 
Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy 

P. č. Priezvisko Meno  

kategória podkategórie  kariérové stupne kariérové pozície 

učiteľ vycho - 
vávateľ 

učiteľ pre 
primárne 
vzdelávan

ie 

učiteľ pre 
nižšie 

stredné 
vzdelávanie 

sam.ped. 
zamest. 

 
ped. 

zam. s 
druhou 
atest. 

ped. zam. 
s prvou 

atestáciou 

pedagogický zamestnanec špecialista vedúci 
ped.zamest. 

triedny 
učiteľ  

výchovný 
poradca 

vedúci 
MZ/PK 

koordinátor 
prevencie, 
informatiky 
atď. 

riad. 
školy 

zást. 
riad. 

1.  Cziborová Katarína x   x     x           x  
2.  Kunyik Tamás x     x  x       x  x     
3.  Csepigová Gizela x   x   x    x           
4.  Dolezsaiová Agneša x   x      x x           
5.  Fodorová Valéria x     x    x      x     
6.  Geri Csaba x     x    x x    x     
7.  Nágelová Soňa x     x  x   x          
8.  Kádárová Magdaléna x     x   x  x x         
9.  Kissová Mária x   x      x x          
10.  Pintérová Eva x     x   x     x     x  
11.  Gulyás Júlia x     x    x x   x       
12.  Lévárdyová Monika   x     x                
13.  Kunyik Karolina   x    x                
14.  Tatár István x     x x                
15.  Dudeková Renáta x     x x     x     x     
16.  Cselédka  Anikó x   x x   x   x   

17.  
Hógenbuchov
á Terézia x 

  x x 
 

       
18.  Dénes  Monika x   x x   x   x   
19.  Pintérová Anikó x  x     x      
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Príloha B 
Druhy kontinuálneho vzdelávania 
 

 
Adaptačné 

Mgr. Anikó Pintérová 

 
Špecializačné 

 Pre výchovných poradcov: Mgr.M. Kádárová 

 
Funkčné 

Pre vedúcich pracovníkov v školstve: Mgr. E. Pintérová 

 
Aktualizačné 

Čitateľská gramotnosť - učitelia 1. a 2. stupňa 
Komunikatívne vyučovanie SJSL - A. Dolezsaiová, G. Csepigová, Dénes M. 
Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP – 19 - všetci pedagogickí zamestnanci 

 
Vlastné aktualizačné 

Elektronizácia školských dokumentov - všetci pedagogickí zamestnanci 
Program Mozabook - 19 - všetci pedagogickí zamestnanci 

 
Prípravné atestačné  

2. atestácia  - Mgr. Cs. Geri, Mgr. A.Dolezsaiová,  
1. atestácia - Mgr. G. Csepigová  

 
Inovačné 

 
Edulab - tabletové školenie - všetci vyučujúci 

 
Špecializačné inovačné 

 - 

 
Funkčné inovačné 

- 

 
Kvalifikačné 

K. Kunyik (vychovávateľstvo) 
T. Kunyik (učiteľstvo - MAT- INF), 
M. Dénes (učiteľstvo - SJSL)  
A. Pintérová (odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg) 
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Príloha C 
Školský rok: 2017/2018 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: ......................................................................................................... 
Aprobácia (pracovné zaradenie):  .............................................................................................   
Ciele profesijného rastu:  
 
1.    
2. 
 
Konkrétne aktivity:  
 

1. Vzdelávanie  

 Druh 
vzdelávania 

Vzdelávacia 
inštitúcia Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1.        

2.        

3.        
  

Úlohy: 

 Úloha Termín splnenia Forma a termín priebežného hodnotenia Splnenie (podpis riaditeľa) 

1.     
2.     
3.     

 

Dátum:                                                                                                                        Podpis zamestnanca: 


	Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávan...
	Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní. Upravuje ho  zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol ú...
	Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
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