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Úvod 
 

 

Vytvoriť ríšu školy tvorivej, modernej a dobrej ( Komenského „Dielňu ľudskosti“) 

znamená občas nabrať odvahu a urobiť „vnútorný kotrmelec“, pozrieť sa na svet v nej inými 

očami. Iba tak máme šancu uvidieť empatiu prekračujúcu vlastné „ja“, nekritickú dôveru 

v očividné fakty. Nie rozsadiť rozum a cit, ale posadiť ich za jednu lavicu v škole. 

Moderná škola nemôže fungovať podľa starých receptov. Vedenie školy musí byť 

tvorivé nielen v myslení, ale aj v citoch, motivácií učiteľov, socializácií, komunikácii, 

kooperácii, atď. Uvedené považujeme za základné východisko samotnej konštrukcie nového 

školského vzdelávacie programu, školy 21. storočia, pretože  školská edukácia v súčasných 

podmienkach nezodpovedá požiadavkám modernej doby. 

Pri  zostavovaní špecifických kritérií, podľa ktorých naša „ponuka“ bude čo 

najatraktívnejšia v rámci školského trhu, je potrebné rešpektovať podmienky školy, názory 

širokej verejnosti – žiakov, rodičov , ale najmä  pedagógov,  pretože nositeľom reformy 

a realizátorom zmien i inovácií v procese edukácie je v prvom rade učiteľ. 

Profesijný rozvoj učiteľa bude zabezpečený kontinuálnym vzdelávaním ako súčasť 

celoživotného vzdelávania. Ide o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností 

a spôsobilostí, ktorého cieľom je získať, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať 

a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca. Ide o kompetencie potrebné 

na štandardný výkon pedagogickej činnosti, avšak aj na výkon špecializovaných činností a na 

výkon riadiacich činností. Dôležité je aj získanie profesijných kompetencií potrebných na 

splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo 

na doplnenie kvalifikačných predpokladov. 

Rozhodujúcim činiteľom na naplnenie tohto cieľa sa stáva vedenie školy, ktoré bude 

koordinovať  pedagogických zamestnancov podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania. 
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Identifikácia organizácie 
 
 

Názov organizácie Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 

 

Sídlo organizácie Československej armády 15, 04501  Moldava nad Bodvou 

 

Štatutárny orgán PaedDr. Jolana Liszkaiová, riaditeľka školy 

 

Zriaďovateľ  Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 04501 

 

Kontakt  Tel.: 055/ 460 2134 

Fax: 055/460 2134 

e-mail:1zsslovenskamoldava@centrum.sk 

Počet zamestnancov 38 pedagogických zamestnancov (fyzický počet) 

35,19 pedagogických zamestnancov (prepočítaný stav)                   

7 vychovávatelia ŠKD       

1,5 pedagogický asistent učiteľa                                                             

20 nepedagogických zamestnancov 

                                

 

 

 

 

 

 

2. Legislatívne východiská 

 

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), zo zákona 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 

188/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o 

pedagogických zamestnancoch a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní.  
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3. Ciele 
 

3.1. 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. 

 

 

 

3.2. Čiastkové ciele 

 

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania 

kreditov.  Druhy kontinuálneho vzdelávania: 

 

1. Adaptačné vzdelávanie umožní 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 poskytne 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.  
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4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností.  

Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, 

kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci 

metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný 

zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre 

vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu 

a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, 

koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný 

zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené 

riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. 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 alebo vedúcim odborným zamestnancom je 

riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci 

odborného útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený 

podľa osobitného predpisu. 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 získavajú 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:  

 pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 

odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity 

 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  
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 zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným 

znevýhodnením – nezískavajú sa kredity 

                                                                                                                                           

 ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.  

 

Škola a školské zariadenie 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.  

Ak škola a školské zariadenie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom 

absolvovať vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s 

výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity.  

(Podrobnosti o získavaní kreditov sú súčasťou  vyhlášky MŠ SR   č. 445 o kontinuálnom 

vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov.) 
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4. Situačná analýza 

 

Budova základnej školy bola postavená v roku 1973. Brány školy opustilo už vyše 

30 000 žiakov.  

     V súčasnosti sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje v 35 triedach, a to v hlavnej 

budove školy a v priestoroch školského klubu detí, kde prebieha vyučovanie žiakov 1. a 2. 

ročníka. V tejto budove sa nachádza aj školská jedáleň a 7 oddelení školského klubu detí. 

V roku 2013 bola v nej zrealizovaná rekonštrukcia.  

     Hlavná budova slúži žiakom 2.stupňa a vyšším triedam 1. stupňa. V roku 2010 a 2011 

prešla celkovou rekonštrukciou. V tejto budove sídli aj vedenie školy  a v tejto budove sa 

nachádzajú aj nasledovné odborné učebne: 

 chémie 

 biológie 

 odborná učebňa vybavená interaktívnou tabuľou a 20 tabletmi 

 2 učebne výpočtovej techniky /vybavené 36 počítačmi, notebookom 

a datavideoprojektorom/ 

 hudobnej výchovy /vybavené CD, TV, DVD/ 

 jazykové laboratórium /so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov/ 

 multifunkčná miestnosť spolu so školskou knižnicou /vybavená TV, CD, DVD, 

videorekordérom, počítačom, interaktívnou tabuľou/ 

 polyfunkčná miestnosť určená na pracovné stretnutia učiteľov, stretnutia 

s rodičmi, prezentácie, školenia a pod. /vybavená notebookom, 

datavideoprojektorom, TV DVD/ 

 odborné učebne s interaktívnymi  tabuľami 

 ateliér 

 

    V budove ŠKD sa nachádza okrem klasických tried aj odborná učebňa: výpočtovej 

techniky /10 počítačov/, hudobnej výchovy, odborné učebne s interaktívnou tabuľou 

a gymnastická miestnosť. 

                                                                                                                                                    

Na športovanie žiaci využívajú – telocvičňu, posilňovňu, futbalové ihrisko, atletickú 

dráhu, volejbalové a basketbalové ihrisko, doskočisko a multifunkčné ihrisko s umelým 

povrchom.                                                                                                             
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Škola má ešte k dispozícii :  

 altánok v átriu školy 

 školský bufet 

 školskú jedáleň 

 4 zborovne 

 14 kabinetov 

 miestnosť pre školského psychológa 

 školskú cvičnú kuchyňu                                            

    

 

4.1 Hodnoty pedagógov Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou 

 

Pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti učiteľov sú stavebným kameňom  

kvalitného vzdelávania. Pedagogický zbor Základnej školy, Československej armády 15 

v Moldave nad Bodvou tvoria riaditeľ školy, 2 zástupkyne riaditeľa školy, 38 učiteľov, 7 

vychovávatelia  ŠKD a 1 kaplán. Pedagogický zbor je vekovo pestrý od mladých 

spolupracovníkov až po skúsených pedagogických  zamestnancov. Predmety v rámci 

školského vzdelávacieho programu  na I. a II. stupni základnej školy sú vyučované 

kvalifikovanými pedagógmi a ich odborno-pedagogická spôsobilosť je na vysokej úrovni. 

 

Riaditeľka PaedDr. Jolana Liszkaiová na základe ustanovenia §32 ods. 3 zákona č. 

317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a pedagogických zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov určila nasledujúcu štruktúru kariérových pozícií v škole. 

 

Kariérové stupne: 

- nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec    3 učitelia 

- začínajúci pedagogický zamestnanec     2 učitelia 

- samostatný pedagogický zamestnanec     10 učiteľov  

- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou    18 učiteľov  

- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou      5 učitelia 

- začínajúci pedagogický asistent       1 asistent 

- samostatný pedagogický asistent       1 asistent 

 

 

Kariérové pozície:  

a) pedagogickým zamestnancom špecialistom je:  

- triedny učiteľ        27 učiteľov 

- výchovný poradca           1 učiteľ 

- vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru

            7 učiteľov  

- uvádzajúci pedagogický zamestnanec       4 učitelia 
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- iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, 

napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, 

špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný 

pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie      4 učitelia 

 

 

b) vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je: 

 - riaditeľ        PaedDr. Jolana Liszkaiová 

 - zástupca riaditeľa             2 učitelia  

 

Pedagog. zamestanci na rodičovskej dovolenke:     1 učiteľ 

 

 

 

 

Riaditeľka PaedDr. Jolana Liszkaiová na základe ustanovenia §32 ods. 3 zákona č. 

317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a pedagogických zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov určil nasledujúcu štruktúru kariérových pozícií v ŠKD 

 

Kariérové stupne: 

- samostatný vychovávateľ       6 vychovávateľov  

- začínajúci vychovávateľ      1 vychovávateľ 

 

Kariérové pozície:  

a) vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je: 

 - riaditeľ        PaedDr. Jolana Liszkaiová 

- zástupca riaditeľa             2 učitelia  

 

Vychovávatelia na rodičovskej dovolenke:     1 vychovávateľ 
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 Štruktúra kariérových pozícií  

 

P.č. Titul, meno,priezvisko Kariérový stupeň Kariérová pozícia 

1. Mgr. Zuzana BERŽIOVÁ   
samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista - triedny učiteľ 

2. Mgr. Barbora BYSTRÁ 

samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista - triedny učiteľ, 

koordinátor environmentálnej 

výchovy,  

3. Mgr. Diana DEÁKOVÁ 
začínajúci pedag. 

zamestnanec 

bez pozície 

4. PaedDr. Zuzana DEBNÁROVÁ 
pedag. zamestnanec 

s druhou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ 

5. Mgr. Nikoleta ĎURÁŠOVÁ 
samostatný pedag. 

zamestnanec 

bez pozície 

6. Ing. Zdena FIEDLEROVÁ 

pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

vedúci PK, uvádzajúci pedag. 

zamestnanec 

7. PaedDr. Alžbeta GAJDOŠOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

vedúci pedag.zamestnanec 

špecialista - triedny učiteľ 

8. PhDr. Karolína HALÁSZOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

vedúci PK 

9. Mgr. Kornélia HEINRICHOVÁ 
samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista –triedny učiteľ, 

vedúci PK, školský knihovník 

10. Mgr. Andrea  HERCEGOVÁ 
samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista –triedny učiteľ 

11. Mgr. Daniela KARAFFOVÁ 
samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista - triedny učiteľ 

12. PhDr. Iveta KLAJBEROVÁ 
pedag. zamestnanec 

s druhou atestáciou 

vedúci pedag.zamestnanec 

špecialista - triedny učiteľ 

13. Mgr. Erika KISSOVÁ 

pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

vedúci PK, uvádzajúci pedag. 

zamestnanec 

14. Mgr. Kamila KISSOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s druhou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ 

15. PaedDr. Katarína KIŠŠOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s druhou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ 

16. Mgr. Valéria KOMJÁTIOVÁ 
samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista –triedny učiteľ 

17. Mgr. Monika KÓRÉOVÁ 

samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista - triedny učiteľ, 

koordinátor výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu 

18. PaedDr. Jolana LISZKAIOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s druhou atestáciou 

vedúci pedag.zamestnanec 

19. PaedDr. Jana LOČOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

výchovný poradca 

20. Mgr. Mária LOVÁSZOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ 

21. PaedDr. Gabriel MAJOROŠ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

bez pozície 

22. Mgr. Soňa MALÉTEROVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

bez pozície 
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23. Mgr. Eva MIŽÁKOVÁ 
pedag. zamestnanec  

s prvou atestáciou 

bez pozície 

24. Mgr. Zuzana NOVYSEDLÁKOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

na rodičovskej dovolenke 

25. Mgr. Slávka ORAVCZOVÁ 

samostatný pedag. 

zamestnanec, samostatný 

pedag. asistent učiteľa 

bez pozície 

26. Mgr. Helena SZABÓOVÁ 

pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

uvádzajúci pedag. 

zamestnanec 

27. Mgr. Andrea SEDLÁKOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ 

28. Mgr. Helena SOPKOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ 

29. Ing. Silvia SPIŠÁKOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

vedúci PK 

30. Mgr. Katarína STRÝČKOVÁ 
samostatný pedag. 

zamestnanec 

špecialista –triedny učiteľ 

31. RNDr. Viera STUPÁKOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

bez pozície 

32. Mgr. Eva SZABÓOVÁ 

pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

uvádzajúci pedag. 

zamestnanec 

33. Mgr. Alžbeta ŠIMONOVÁ 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista – koordinátor 

prevencie 

34. Mgr. Zuzana ŠIŠKOVÁ 
pedag. zamestnanec  

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ 

35. Mgr. Gabriela ŠOFFA 
pedag. zamestnanec 

s prvou atestáciou 

špecialista –triedny učiteľ, 

vedúci PK 

36. Bc. Loránt TÚRÓCZI 
začínajúci pedag. 

zamestnanec 

bez pozície 

37. Mgr. Lucia BAŠKO 
nekvalifikovaný pedag. 

zamestnanec 

špecialista - triedny učiteľ 

38. Lívia BAŠKOVÁ   

samostatný pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ 

špecialista - triedny učiteľ 

39. Mgr. Kristian KARCH učiteľ NV Dohoda o prac.činnosti 

40. Eva TÁRCZYOVÁ 

samostatný pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ 

 

41. Mgr. Beáta KOČIŠOVÁ 

samostatný pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ 

na rodičovskej dovolenke 

42. Mgr. Kristína BÉREŠOVÁ 

samostatný pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ 

 

43. Hilda HOMOLYOVÁ   

samostatný pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ 

 

44. 
PaedDr. Bernadeta SOLTÉSZOVÁ 

PhD. 

samostatný pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ,  

 

45. 
PaedDr. Bernadeta SOLTÉSZOVÁ 

PhD. 

nekvalifikovaný pedag. 

zamestnanec 

bez pozície 
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46. Mgr. Ľubomír ZUBKO DiS.,art. 

samostatný pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ 

 

47. Diana NAGYOVÁ 

začínajúci pedag. 

zamestnanec 

vychovávateľ 

 

48. Jaroslava STARINSKÁ 
začínajúci pedag. asistent 

učiteľa 

 

                                                    

   Základná škola zabezpečuje odborné poradenstvo školského psychológa v spolupráci 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty č. 29 v 

Košiciach, odborné poradenstvo špeciálneho psychológa v spolupráci s Centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva, Bocatiova 1 v Košiciach a Centrom špeciálno-pedagogického 

poradenstva pri SŠI v Ždani.            

 

                                                                                                     

Prvoradým cieľom našej  školy je podporovať  zdravý životný štýl, environmentálnu 

výchovu, zdravé rodinné prostredie a bojovať proti akýmkoľvek formám drogovej závislosti 

a k tomu nám prispieva aj práca koordinátora protidrogovej prevencie, environmentálnej  

výchovy a koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Aj práca výchovného poradcu 

je nevyhnutnou zložkou výchovno-vzdelávacieho procesu. Riadi rozmiestňovanie žiakov do  

stredných škôl, vrátane administratívnej agendy, v spolupráci s vedením školy vedie agendu 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nápomocný pri riešení 

konfliktných situácií.                       

     Prioritnou úlohou školy je nevyhnutné, aby každý pedagogický a odborný zamestnanec 

mal záujem sa neustále vzdelávať, zdokonaľovať svoje majstrovstvo.  

     Obsah ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je zameraný na 

udržanie a zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov. Zahŕňa najmä 

inovácie v odbore, inovácie v pedagogike a príbuzných vedách, didaktike jednotlivých 

vyučovacích predmetov, efektívne postupy výchovy a vzdelávania mládeže, ako aj zásadné 

problémy nášho školstva.  

 

Ciele ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov: 

 

 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre 

rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba 

štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie. 

 Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, IKT, multimédiami, interaktívnou tabuľou a pod. 
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    Pre podporu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola spolupracuje 

s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom 

v Trenčíne, Štátnym pedagogickým ústavom v Banskej Bystrici.   

                                                                                                      

4. 2 Vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov v školskom roku 2017/2018 

 

 

 

     V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických  zamestnancov v priebehu školského 

roka sa naši pedagógovia pravidelne zúčastňovali  vzdelávacích aktivít. Poznatky 

a usmernenia z týchto zasadnutí sa na zasadnutiach MZ a PK školy pod vedením Mgr. E. 

Szabóovej, PhDr. K. Halászovej, Mgr. G. Šoffa, Ing. S. Spišákovej, Ing. Z. Fiedlerovej, 

Mgr. E. Kissovej, Mgr. K. Heinrichovej sa premietli do práce školy.  

 

Tvorba a využitie 

myšlienkových máp 

v edukačnom procese 

s podporou IKT 

aktualizačné 

vzdelávanie 

SOFTIMEX 

Multimédiá s.r.o. 

Lubeník 

Mgr. B. Bystrá 

Mgr. V. Komjátiová 

RNDr. V. Stupáková 

Mgr. K. Strýčková 

PaedDr. J. Liszkaiová 

PhDr. I. Klajberová 

Mgr. E. Kissová 

 Ing. Z. Fiedlerová 

Mgr. S. Maléterová 

Mgr. Z. Šišková 

Mgr. M. Lovászová 

Mgr. Z. Beržiová 

Mgr. G. Šoffa 

Mgr. H. Sopková 

Mgr. N. Ďurášová 

Mgr. S. Oravczová 

Mgr. M. Kóreová 

Mgr. D. Karaffová 

Mgr. H. Szabóová 

Mgr. K. Kissová 

Mgr. K. Szabóová 

 

Práca s údajmi v prostredí 

Microsoft Excel 

aktualizačné 

vzdelávanie 

SOFTIMEX 

Multimédiá s.r.o. 

Lubeník 

Mgr. B. Bystrá 

Mgr. N. Ďurášová 

Ing. Z. Fiedlerová 

Mgr. K. Heinrichová 

Mgr. E. Kissová 

PhDr. I. Klajberová 

PaedDr. J. Liszkaiová 

PaedDr. J. Ločová 

Mgr. D. Karaffová 

Mgr. S. Maléterová 

Mgr. H. Sopková 

RNDr. V. Stupáková 

Mgr. V. Komjátiová 

Mgr. G. Šoffa 

Mgr. S. Oravczová 

Mgr. M. Kóreová 
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Mgr. K. Strýčková 

Mgr. Z. Beržiová 

Mgr. H. Szabóová 

Mgr. M. Lovászová 

Mgr. Z. Šišková 

Mgr. K. Kissová 

Mgr. E. Szabóová 

 

Zvyšovanie digitálnej 

gramotnosti v práci 

vychovávateľov 

a pedagogických asistentov 

v školách a školských 

zariadeniach 

aktualizačné 

vzdelávanie 

SOFTIMEX 

Multimédiá s.r.o. 

Lubeník 

Mgr. L. Baško 

H. Homolyová 

Mgr. Ľ. Zubko Dis.art. 

E. Tarczyová 

PaedDr. B. Soltészová 

PhD. 

L. Bašková 

Tvorivá práca 

vychovávateľov so žiakmi 

v školskom klube detí 

s využitím vybraných 

softvérových aplikácií 

aktualizačné 

vzdelávanie 

SOFTIMEX 

Multimédiá s.r.o. 

Lubeník 

Mgr. L. Baško 

H. Homolyová 

Mgr. Ľ. Zubko Dis.art. 

E. Tarczyová 

PaedDr. B. Soltészová 

PhD. 

L. Bašková 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie k prvej atestácii 

pre vychovávateľa 

aktualizačné MPC Bratislava p. uč. L. Bašková     p. 

uč. H. Homolyová 

Funkčné inovačné 

vzdelávanie pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov 

funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

MPC Bratislava PaedDr. A. Gajdošová 

Prvá atestácia  Katolícka univerzita 

v Ružomberku 

Pedagogická fakulta 

Mgr. Z. Šišková 

Druhá atestácia  Katolícka univerzita 

v Ružomberku, 

Pedagogická fakulta 

PaedDr. Z. Debnárová      

PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. K. Kissová 

Výučba biológie na ZŠ so 

zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej 

gramotnosti 

aktualizačné 

vzdelávanie 

UPJŠ v Košiciach Mgr. B. Bystrá 

 

Výchova a učenie pomocou 

metódy nenásilnej 

komunikácie pre 

pedagogických a odborných 

zamestnancov – 1. úroveň 

aktualizačné 

vzdelávanie 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania n.o.  

Komárno  

PaedDr. A. Gajdošová 

Zásady nenásilnej 

komunikácie vo vyučovacom 

procese pre pedagogických 

a odborných zamestnancov – 

2. úroveň 

Inovačné 

vzdelávanie 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania n.o.  

Komárno  

PaedDr. A. Gajdošová 

Podpora kariérového vývinu 

žiaka primárneho a nižšieho 

stredného vzdelávania 

(duálne vzdelávanie) 

aktualizačné 

vzdelávanie 

ŠIOV Bratislava PaedDr. J. Ločová 

Rozširujúce štúdium na 

vyučovanie – informatiky 

 Katolícka univerzita 

v Ružomberku, 

Ing. Mgr. O. 

Szekeressová 
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Pedagogická fakulta 

Indícia Roadshow 2017 konferencia Indícia – nezisková 

organizácia 

PaedDr. A. Gajdošová 

Mgr. K. Kissová 

PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. Z. Šišková 

Mgr. A. Sedláková 

Mgr. Z. Beržiová 

PaedDr. Z. Debnárová 

L. Bašková 

Mgr. E. Szabóová 

Mgr. H. Szabóová 

Mgr. V. Komjátiová 

Mgr. M. Lovászová 

Ezoterika a exorcizmus seminár Katolícka univerzita  

v Ružomberku 

Teologická fakulta  

Mgr. M. Kóreová 

Mgr. S. Oravczová 

Rozvoj matematickej 

gramotnosti v primárnom 

vzdelávaní 

aktualizačné 

vzdelávanie 

MPC Košice Mgr. Z. Beržiová 

Rozvoj prírodovednej 

gramotnosti 

seminár Vydavateľstvo 

EXPOL Pedagogika 

Mgr. H. Szabóová 

PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. Z. Šišková  p.uč. 

L. Bašková 

Vyučovanie prírodovedy 

a vlastivedy podľa iŠVP 

seminár AITEC MPC Prešov Mgr. K. Kissová 

PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. A. Sedláková 

Tradičné ľudové remeslá seminár ÚĽUV Ing. S. Spišáková 

Nezábudka /Koncepcia 

Šlabikára a jeho využitie pri 

elementárnom osvojovaní 

čitateľských a pisateľských 

zručností žiakov 

seminár Taktik Mgr. K. Kissová 

Metodické stretnutie učiteľov 

pri výučbe prvej pomoci na 

školách 

seminár Červený kríž Mgr. S. Oravczová 

Vzdelávací program pre 

slovenských učiteľov – fyziky 

študijný 

pobyt 

Ústav časticovej 

fyziky, CERN 

Ženeva 

RNDr. V. Stupáková 

 

Rozvoj komunikačných 

zručností na hodinách AJ 

aktualizačné 

vzdelávanie 

MPC Prešov Mgr. N. Ďurášová 

Let´s motivate (čítanie 

s porozumením)  

seminár Vydavateľstvo 

Bridge Publishin 

Mgr. N. Ďurášová 

Kritické myslenie v rámci 

AJ- Rozvoj komunikačných 

zručností na hodinách AJ 

seminár Vydavateľstvo 

Bridge Publishin 

Mgr. N. Ďurášová 

Podpora efektívnej prípravy 

na vyučovanie – Šlabikár 

seminár MPC Prešov PaedDr. Z. Debnárová 

Mgr. Z. Beržiová 

Ako sa menia školy, keď 

máme odvahu robiť veci inak 

konferencia PdF UMB Banská 

Bystrica 

Mgr. H. Szabóová 

Testovanie pohybových 

predpokladov žiakov 1. 

ročníka 

školenie NŠC Bratislava  

ÚTVaŠ UPJŠ Košice 

PaedDr. Z. Debnárová               

L. Bašková 
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4. 3 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických  a odborných zamestnancov 

 

     Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom vzdelávaní: 

a)  na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných   

     a komunikačných technológií, 

b)  na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti samostatného      

     pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca, 

c)  na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej  

     gramotnosti na I. a II. stupni, 

d)  na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových  

     spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov, 

e)  na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hlavne s  

     poruchami správania a učenia), 

f)  na moderné, progresívne a efektívne metódy a formy práce,  

g) na získanie profesijných kompetencií pri práci metodických orgánov – metodických  

    združení a predmetových komisií. 
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4. 4. Učebný plán 

 

      

1. Rámcový učebný plán 
  

                 Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií,  

           požiadaviek  rodičov a koncepcie rozvoja školy, orientovala naša škola svoj 

           školský vzdelávací program a dotáciu vyučovacích hodín nasledovne: 

 

 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 

 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

 
Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 1.-4. 1. 2. 3. 4. Spolu Dotácia 

         
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 

a literatúra 
31 9 8+1    7+1 7 33 2 

 anglický jazyk   6 1 2 3 3      9 3 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 16 4 4 4   4+1    17 1 

 informatika   2  - - 1 1   2   

Človek a príroda prvouka   3  1+1 2           4 1 

 prírodoveda   3            1+1 2   4 1 

 fyzika        

 chémia        

 biológia        

Človeka a spoločnosť vlastiveda   3   1 2   3  

 dejepis        

 geografia        

 občianska náuka        

Človek a hodnoty etická/náboženská 

výchova 
  4  1 1 1 1   4  

Človek a svet práce pracovné vyučovanie   2   1  1   2  

 technika          

Umenie a kultúra hudobná výchova   4 1 1 1 1   4   

 výtvarná výchova   6 2 2 1 1   6  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 
  8 2 2 2 2   8  

 Základ 88 20 20 23 25   

 voliteľné  

(disponibilné)  

 8 2 3 2 1   

 Spolu 96 22 23 25 26   
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ISCED 2 – Nižšie stredné vzdelávanie 

 
 

 
Vzdelávacia oblasť Vyučovací 

predmet 

5.-9. 5. 6. 7. 8. 9. spolu dotácia 

          
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 

a literatúra 
24 5+1 5 4+1 5  5+2       28 4 

 anglický jazyk 15 3+1 3+1 3 3 3        17 2 

 druhý cudzí jazyk        2 2 2  6 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 21 4+1 4+1 4+1 4+1 5+1  26 5 

 informatika   4 1 1 1 1                                 4  

Človek a príroda prvouka           

 prírodoveda         

 fyzika   6    2 1 2  1   6  

 chémia   5   2 2 1 5  

 biológia   7 2 1 2 1 1 7  

Človek a spoločnosť vlastiveda         

 dejepis   6 1 1+1 1 1 2 7  1 

 geografia   6 2 1+1 1 1 1 7 1 

 občianska náuka    4  1 1 1 1 4  

Človek a hodnoty etická/náboženská 

výchova 
  5 1 1 1 1 1 5  

Človek a svet práce pracovné 

vyučovanie 

        

 technika   5  1 1 1 1 1  5  

Umenie a kultúra hudobná výchova   4  1   1 1 1     4  

 výtvarná výchova   5  1 1 1 1  1  5  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 
10  2 2 2 2  2 10  

 základ 127 24 25 26 27 25   

 voliteľné 

(disponibilné) 

19 3 4 4 3 5   

 spolu 146 27 29 30 30 30   
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5. Profilácia školy 

 

5.1. Vízia školy 

             

     ŠKOLA PRE KAŽDÉHO –          

                 ŠKOLA  PRE  VŠETKÝCH 

     Tento názov nie je náhodný. Vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu našej 

školy. Naša škola aj v minulosti ako aj dnes je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov 

a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako 

osobnosti, širokou ponukou, diferencovaným prístupom, vzťahom v škole, naplňovaním 

najzákladnejších potrieb, spoločnými stretnutiami učitelia, rodičia a žiaci, zapojením školy do 

verejného života, schopnosť slobodnej a tvorivej práce, samostatného myslenia 

a zodpovedného rozhodovania. 

    Naša vízia kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca. 

Pre úspešný rozvoj našich žiakov sústreďuje sa  na rozvoj komunikačných schopností 

a jazykovú gramotnosť, úspech dosahujeme na základe delenia skupín v každom ročníku.  

Značný dôraz sa kladie na informačno – komunikačné schopnosti a spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry /dramatická výchova/, 

schopnosti v ovládaní IKT.   

 

    Špecifikácia základných vízií školy: 

 Prehlbovanie jazykových a komunikačných zručností (jazykové vzdelávanie 

učiteľov) 

 Zdravý životný štýl – podpora športových aktivít, lyžiarskeho a plaveckého kurzu 

pre žiakov 

 Estetická výchova – estetizácia priestorov školy pomocou grafických programov 

 Otvorená škola – zapájanie predmetových komisií do slovenských a európskych 

projektov 

 Výchova kultúrneho diváka, čitateľa a užívateľa informačných 

a komunikačných technológií  

 Environmentálna výchova 

 Informačno – komunikačné technológie 
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 Zabezpečiť pre jednotlivé predmetové komisie vlastný notebook 

 Realizácia novej učebne IKT na výučbu všetkých predmetov s využitím 

informačno-komunikačných technológií 

 Postupný prechod od tradičnej školy k alternatívnej /tvorivo-humánnej/ 

 Je chápaná podľa princípu „ Par la vie – pour la vie“ t. z. „ zo života pre 

život“. 

 

Cieľ vízie : 

     Zachovať rozbehnuté, kvalitné tradície / ponuka záujmových krúžkov, plavecké kurzy, 

lyžiarsko- výcvikové kurzy, školy v prírode, jazykové pobyty, projekty, umelecké súťaže, 

podpora akcií v meste, školské akadémie a programy – Prvácka pasovačka, Medzinárodný 

deň školských knižníc, Vianočná besiedka, Literárna kaviareň, Deň matiek, Deň otvorených 

dverí , Beží celá rodina, Beh pre každého, beh pre všetkých a pod.... a rozvíjať nové, 

atraktívne a zároveň vnášať do edukácie nové, moderné prvky. 

 

5.2. Poslanie školy 

 

     Je v súlade s hodnotami školy a hodnoty školy sú v súlade s hodnotami pedagógov.  

Pri definovaní poslania našej školy vychádzame z odpovedí na nasledujúce otázky: 

 

Kto sme ? 

 školou pre každého, školou pre všetkých 

 školou podporujúcou zdravie 

 školou, ktorá pomáha deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci 

tvorivého učenia a hľadania 

 školou, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň vyučovania v súlade s učebným plánom 

 

Prečo existujeme ? 

 aby sme vychovali žiaka, ktorý vie myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti 

 aby vedel riešiť problémy 

 aby vedel komunikovať v materinskom i cudzom jazyku 

 aby ovládal prácu s počítačom, rozvíjal svoj talent v športových, umeleckých 

a vedomostných súťažiach 
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 aby náš absolvent odchádzal zo školy ako slobodný, zodpovedný a charakterný 

človek, ochotný sa ďalej učiť a tvorivo žiť 

 

V čom sme iní ako školy podobného typu ? 

 ponúkame kvalifikované vyučovanie, všetci zamestnanci školy majú potrebné odborné 

a pedagogické vzdelanie 

 vhodné podmienky na individuálny prístup k žiakom 

 vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka 

 vyučovanie informatickej výchovy od 3. ročníka    

 širokú ponuku voľnočasových aktivít na podporu talentov /Pasovačka prvákov, 

Otvárame školské brány budúcim prvákom, Vianočná besiedka, Literárna kaviareň, 

Deň matiek a pod./ 

 plavecký výcvik pre žiakov I. a II. stupňa 

 jazykový pobyt v rakúskych Alpách  

 lyžiarsky výcvik 

 najlepší spomedzi 72 škôl v okrese v počte prvých miest v rámci okresu, kraja a SR vo 

vedomostných, športových a umeleckých súťažiach 

 v organizovaní zábavných akcií pre žiakov aj rodičov 

 zapájaní sa do akcií v meste 

 estetizáciou priestorov školy 

 zriaďovaním odborných učební 

 ekoučebňa v átriu školy 

Čo chceme dosiahnuť ? 

 aby sme sa stali školou, do ktorej žiaci, ale aj ich rodičia radi prichádzali za športom, 

poznaním a kultúrou 

 aby sme získali ešte väčšiu úctu a uznanie našej práce  najmä zo strany rodičovskej 

verejnosti  

 aby deti do našej školy prichádzali s radosťou a odchádzali z nej denne spokojné 

a šťastné 

 aby medzi zamestnancami školy vládla vzájomná úcta, tolerancia a spolupráca 

 aby zamestnanci školy na svoje pracovisko prichádzali taktiež s radosťou a odchádzali 

s pocitom dobre vykonanej práce a s pocitom, že ani jeden deň strávený v práci 

nevyšiel nazmar 
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Ako to chceme dosiahnuť ? 

 postupne zavádzať alternatívne metódy a formy práce do edukácie žiakov 

 naďalej skvalitňovať výučbu cudzích jazykov, zabezpečiť kvalitnejšie učebné 

pomôcky 

 zabezpečením ďalšieho vzdelávania učiteľov 

 zapájaním sa do projektov zameraných na rozvoj školy 

 pokračovať v organizovaní jazykových pobytov v rakúskych Alpách 

 vo väčšej miere zavádzať IKT do vyučovania žiakov  

 zriadením WIFI siete  

 zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie školy učebnými pomôckami, ktoré budú 

spĺňať požiadavky doby 

 relaxačné a zábavné stretnutia rodič – dieťa - učiteľ 

 rekondičné pobyty pre zamestnancov školy 

 

Aké sú garancie, že to naplníme ? 

 aktívne sa zapojíme do vyhlásených projektov a programov pre základné školy 

 zapojíme sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a zdravú školu 

 úzko budeme spolupracovať s radou rodičov a radou školy 

  stanovenú víziu školy budeme priebežne monitorovať a kontrolovať  
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6. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2018/2019 

 

 
Samotný plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov metodického združenia 

(MZ), predmetovej komisie (PK) a osobného plánu profesijného rastu pedagogického a 

odborného zamestnanca. Pri zostavovaní a spracovaní osobných plánov profesijného rastu 

pedagogického  zamestnanca významnú úlohu zohrávajú vedúci MZ a PK, ktorí by mali 

najlepšie poznať potreby na rozvoj individuálnej kariéry zamestnanca a následne by mali 

vedieť zosúladiť osobné plány do súboru, ktorý korešponduje s potrebami školy.  

Postup znázorňuje schéma na obrázku:  
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7. 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.  

 Sleduje sa, ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach, 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.).  

Na sledovanie zmien sa volí : 

 vnútroškolská kontrola zameraná na hospitácie (pozorovanie zmien v 

edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity)   

 autoevalvácia (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu).  

 dotazníky (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a 

spôsobilosti vo svojej praxi s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej 

aktivity).  
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8. Zoznam príloh 
 

Príloha A:   Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných   

                      zamestnancov                               

 

Príloha B:   Návrh plánu profesijného rastu učiteľa na školský rok 2018/2019 

 

Príloha C:   Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2018/2019 
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Príloha A: Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických    

                    zamestnancov 

 

 

 

 

1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy 
 

 

Pedagogickí zamestnanci Počet 

Kvalifikovaní učitelia  35 
Nekvalifikovaní učitelia    3 

Vychovávatelia    7 

 

 

 
2. Analýza podľa kariérového stupňa 

 

 

Kariérový stupeň 

 

začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2.atestáciou 

Pedagogickí 

zamestnanci  

 

2 10 18 5 

Vychovávatelia 1 6   

 

 
3. Analýza podľa kariérovej pozície 

 

 

Pedagogický zamestnanec špecialista Počet 

Triedni učitelia 27 

Výchovný poradca 1 

Kariérový poradca 0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 0 

Vedúci PK, vedúci MZ 9 

Koordinátor drogovej prevencie 1 

Koordinátor enviromentálnej výchovy 1 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rod. 1 

Vedúci pedagogický zamestnanec  

Riaditeľ 1 

Zástupca riaditeľa 2 
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4. Druhy kontinuálneho vzdelávania 

 

 

Adaptačné Mgr. D. Karaffová, Ing. T. Liszkai 

Aktualizačné PhDr. Karolína. Halászová, Ing. Zdenka Fiedlerová,PaedDr. Zuzana 

Debnárová, Mgr. Eva Szabóová, Mgr. Valéria Komjátiová, Mgr. Kamila 

Kissová, PaedDr. Katarína Kiššová, PaedDr. Alžbeta Gajdošová,                 

Mgr. Andrea Sedláková, Mgr. Mária Lovászová,  PhDr. Iveta Klajberová, 

PaedDr. Jolana Liszkaiová,, Mgr. Soňa Maléterová,Mgr.N.Ďurášová 

Mgr. Kornélia Heinrichová, Mgr. Z. Beržiová, p. uč. L. Bašková, PaedDr. J. 

Ločová, PaedDr. G. Majoroš, Mgr. B. Bystrá, Mgr. S. Oravczová, Mgr. M. 

Kóreová, Mgr. D. Strýčková 

Inovačné Ing. Silvia Spišáková, PhDr. I. Klajberová, PaedDr. A. Gajdošová, PaedDr. 

J. Liszkaiová,Mgr. E. Kissová, Ing. Z. Fiedlerová, Mgr. K. Heinrichová, 

PaedDr. Z. Debnárová, Mgr. E. Szabóová, Mgr. K. Kissová, Mgr. V. 

Komjátiová, Mgr. I. Sabolová, Mgr.A. Sedláková,  

Mgr. M. Drotár, Mgr. M. Lovászová, Mgr. S. Maléterová, Mgr. G. Šoffa, 

Mgr. A. Šimonová, Mgr. H. Sopková, Mgr. N. Ďurášová, Mgr. Z. Beržiová, 

Mgr. Z. Šišková, PhDr. K. Halászová, p. uč. L. Bašková, 

PaedDr. J. Ločová, PaedDr. G. Majoroš, p. uč. H. Koľveková, p.uč. E. 

Tarczyová , Mgr. B. Bystrá 

Špecializačné Mgr. Kornélia Heinrichová, Mgr. Erika Kissová, . PaedDr. Z. 

Debnárová,Mgr. E. Szabóová, Mgr. V. Komjátiová, Mgr. A. Sedláková, 

PaedDr. J. Ločová 

Funkčné PhDr. Iveta Klajberová                                                                             

PaedDr. Jolana Liszkaiová – funkčné inovačné 

PaedDr. Alžbeta Gajdošová – funkčné inovačné 

Kvalifikačné Mgr. Zuzana Novysedláková 

PaedDr. K. Kiššová 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



29 

 

Príloha C 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2018/2019 

P. 

č. 
Titul Meno Priezvisko 
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Vzdelávanie 

S
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o
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d
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y
 

Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov vzdelávacieho programu 
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o
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t 
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v
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d
p
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k

la
d
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é 
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k
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d
y

 n
a
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t 
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 *

 

1.  Lívia  Bašková  aktualizačné MPC Košice 
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej 

atestácii pre vychovávateľa 
 0  2017  študuje 

2.  Hilda  Homolyová  aktualizačné MPC Košice 
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej 

atestácii pre vychovávateľa 
 0  2017  študuje 

 3. Ing. Zdena Fiedlerová  aktualizačné MPC Prešov 

Metódy a formy práce v predmetoch 

pracovné vyučovania, svet práce 

a technika 

10 0 10   prihlásená 

4. Ing. Zdena Fiedlerová  aktualizačné UPJŠ Košice 

Moderné metódy vyučovania informatiky 

na II. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne 

porozumenie 

11 0 11   prihlásená 

 5. Mgr. Kornélia Heinrichová  aktualizačné MPC Práca  v školskej knižnici  0    prihlásená 

6. Ing. Silvia Spišáková  aktualizačné MPC 
IKT v predmetoch výtvarná výchova 

a výchova umením 
15 0 15   prihlásená 

7. Mgr. Mária Lovászová  

aktualizačné, 

prípravné 

atestačné 

KU Ružomberok vykonanie II. atestácie  0  2018  študuje 
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8. Mgr. Valeria Komjátiová  

aktualizačné, 

prípravné 

atestačné 

KU Ružomberok vykonanie I. atestácie  0  2018  študuje 

9. Mgr. Zuzana Beržiová  

aktualizačné, 

prípravné 

atestačné 

KU Ružomberok vykonanie I. atestácie  0  2018  študuje 

10. Mgr. Eva  Szabóová  

aktualizačné, 

prípravné 

atestačné 

KU Ružomberok vykonanie II. atestácie  0  2018  študuje 

11. Mgr. Slávka Oravczová  kvalifikačné UK Bratislava 
Rozširujúce štúdium primárnej 

pedagogiky 
 0  2018  študuje 

12. Mgr. Lucia Baško  kvalifikačné UK Bratislava 
Rozširujúce štúdium primárnej 

pedagogiky 
 0  2018  študuje 

13. Mgr. Lucia Baško   PU Prešov 
Inštruktor zjazdového lyžovania I. 

kvalifikačného stupňa 
 0  2018  prihlásená 

14. Mgr. Lucia Baško  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy, s.r.o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 
15 0 15 2018  prihlásená 

15. Mgr. Lucia Baško  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy,s.r.o. 

Multimediálne tabletové zariadenia 

v edukačnom procese 
15 0 15 2018  prihlásená 

16. Mgr. Zuzana Šišková   PU Prešov 
Inštruktor zjazdového lyžovania I. 

kvalifikačného stupňa 
 0  2018  prihlásená 

17. Mgr. Eva Mižáková   PU Prešov 
Inštruktor zjazdového lyžovania I. 

kvalifikačného stupňa 
 0  2018  prihlásená 

18. PaedDr. Jana Ločová  aktualizačné UPJŠ Košice 
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na 

rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 
11 0 11 2018  prihlásená 

19. Mgr. Viera Stupáková  aktualizačné UPJŠ Košice 

Moderné metódy vyučovania informatiky 

na II. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne 

porozumenie 

11 0 11 2018  prihlásená 
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20. Mgr. Viera Stupáková  aktualizačné UPJŠ Košice 

Výučba matematiky na ZŠ so zameraním 

na rozvoj digitálnej a vedeckej 

gramotnosti 

11 0 11 2018  prihlásená 

21. PaedDr. Jana Ločová  aktualizačné UPJŠ Košice Programovanie v jazyku Scratch 11 0 11 2018  prihlásená 

22. PaedDr. Jana Ločová  aktualizačné UPJŠ Košice 

Moderné metódy vyučovania informatiky 

na II. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne 

porozumenie 

11 0 11 2018  prihlásená 

23. Mgr.  Gabriela Šoffa  aktualizačné UPJŠ Košice 

Výučba matematiky na ZŠ so zameraním 

na rozvoj digitálnej a vedeckej 

gramotnosti 

11 0 11 2018  študuje 

24. Mgr. Ľubomír Zubko,DIS.art.  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy,s.r.o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 
15 0 15 2018  prihlásený 

25. PaedDr. Bernadett Soltészová,PhD.  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy,s.r.o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 
15 0 15 2018  prihlásená 

26. Mgr. Ľubomír Zubko,DIS.art.  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy, s.r.o. 

Multimediálne tabletové zariadenia 

v edukačnom procese 
15 0 15 2018  prihlásený 

27. PaedDr. Bernadett Soltészová,PhD.  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy, s.r.o. 

Multimediálne tabletové zariadenia 

v edukačnom procese 
15 0 15 2018  prihlásená 

28. Mgr. Kristína Bérešová  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy, s.r.o. 

Multimediálne tabletové zariadenia 

v edukačnom procese 
15 0 15 2018  prihlásená 

29. Mgr. Kristína Bérešová  aktualizačné 
SOFTIMEX 

Academy,s.r.o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 
15 0 15 2018  prihlásená 

30.

30

30

30 

 Diana Nagyová  kvalifikačné 
UMB PdF 

Banská Bystrica 

Rozširujúce štúdium primárnej 

pedagogiky 
 0  2018  študuje 
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                      prihlásená                                    

                                      

 

                                   študuje      

 

 

 

                        ukončila  štúdium 

 

 

                                 


