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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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1. 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 57 zamestnancov:  31 pedagogických zamestnancov,  4 

vychovávateľky ŠKD, 19 nepedagogických zamestnancov, 

3 vyučujúci NV                                

 

 

 

 

 

 

 

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).  

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  

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

znevýhodnením – nezískavajú sa kredity 
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 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 4 oddelenia 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 

 prírodopisu 

 fyziky 

 pestovateľských prác 

 2 učebne výpočtovej techniky /vybavené 20 počítačmi, notebookom 

a datavideoprojektorom/ 

 hudobnej výchovy /vybavené CD, TV, DVD/ 

 jazykové laboratórium /so slúchadlovou zostavou pre 18 ţiakov/ 

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

videorekordérom, počítačom/ 

 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, odborná učebňa 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.  

                                                                                                                                                                                                               



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, Československej armády 15                       

 v Moldave nad Bodvou 

 

     Pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti učiteľov sú stavebným 

kameňom kvalitného vzdelávania. Pedagogický zbor Základnej školy, ČSA 15 v Moldave nad 

Bodvou tvoria riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy, 28 učiteľov a 4 vychovávateľky  

ŠKD. Pedagogický zbor je vekovo pestrý od mladých spolupracovníkov až po skúsených 

pedagogických zamestnancov. Voliteľné 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. 

I. stupeň: počet pedagogických zamestnancov :– kvalifikovaných 11 

                                                                             -  nekvalifikovaných 1  

II. stupeň: počet pedagogických zamestnancov : - kvalifikovaných 18  

                                                                            

 

4.2.    Vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov  
 

Názov vzdelávacej aktivity Účasť 

Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa 100 % 

Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v oblasti komunikačných  zručností, manažmentu a marketingu školy 

75 % 

Tvorivosť vo výtvarnej a pracovnej výchove 1 učiteľ 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti  1 učiteľ 

Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných 

technológiách 

85 % 

Etická výchova 75%-1.stupeň 

Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov 2 učiteľ 

Rozširujúce vzdelávanie 2 učitelia 

Doplňujúce/rozširujúce vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov  

2 učitelia 



I.kvalifikačná skúška (I. atestácia) 25 učiteľov 

II.kvalifikačná skúška (II. atestácia) 2 učitelia 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT       3 učitelia 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika       1 učiteľ 

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania       1 učiteľ 

Inovačné vzdelávanie – Postavenie školského klubu detí v systéme 

výchovy mimo vyučovania 

      1 učiteľ 

Špecializačné vzdelávanie – Modernizácia vzdelávacieho procesu na 

ZŠ s podporou IKT v predmete chémia 

      1 učiteľ 

Špecializačné vzdelávanie – Príprava vedúcich predmetových komisií       1 učiteľ  

Aktualizačné vzdelávanie – Tvorba didaktických testov v nemeckom 

jazyku 

      1 učiteľ  

Výchova k prosocionálnosti       1 učiteľ  

 

 

Vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov v šk. roku 2012/2013 

      

Názov vzdelávacej aktivity Druh vzdelávania Počet pedag. 

Zamestnancov 

Inovácie v riadení školy a školského 

zariadenia 

funkčné inovačné  1 

Funkčné vzdelávanie vedúcich 

pedagogických zamestnancov 

funkčné 1 

Príprava vedúcich predmetových komisií špecializačné 1 

Nové typy a podnety pre výučbu 

nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 

aktualizačné 1 

Predškolská a elementárna pedagogika učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie – zvyšovanie 

kvalifikácie 

1 

Baltík – programovanie na ZŠ aktualizačné 1 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

aktualizačné 10 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ 

s podporou IKT 

špecializačné 1 

Výchova prosocionálneho správania vo 

výchove mimo vyučovania žiakov 

primárneho vzdelávania 

aktualizačné 1 

Vyučovanie matematiky na I. stupni ZŠ seminár 2 

Testovanie 5 NÚCEM seminár 1 

Osobitosti detského prednesu seminár 1 

Testovanie 9 z cudzích jazykov seminár 2 

Audiovizuálna výučba CJ seminár 1 

Zábavná fyzika seminár 1 

Hravá matematika seminár 2 

Testovanie 9 (SJaL, M) seminár 2 
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 Požiadavky učiteľov na ďalšie kontinuálne vzdelávanie sú v súlade s prioritnými 

zámermi a možnosťami školy a súvisia s potrebou profesijného rastu učiteľov. Požiadavky sú 

na špecializačné vzdelávanie (Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ s podporou IKT, 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika, Zvyšovanie kompetencií 

školského knihovníka), inovačné vzdelávanie (Využitie grafických programov v edukačných 

procesoch výtvarnej výchovy, Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania) ,  

aktualizačné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie (Adaptačné vzdelávanie začínajúcich 

pedagogických zamestnancov), funkčné vzdelávanie (Riadenie školy a školského zariadenia), 

kvalifikačné vzdelávanie (Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov 

a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek). Príprava vedúcich 

predmetových komisií, Metódy a formy práce v predmetoch pracovné vyučovanie, svet práce 

a technika. Získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji 

čitateľskej gramotnosti na I. a II. stupni ZŠ. Získanie profesijných kompetencií 

pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby 

ŠkVP a učebných osnov. Učitelia sa týchto vzdelávaní zúčastňujú a  budú zúčastňovať 

priebežne, podľa aktuálnych ponúk MPC a ďalších vzdelávacích organizácií.  
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                4. 3. UČEBNÝ  PLÁN  - ŠK. ROK 2013/2014 

 

Základná škola , Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou 
 

 

   V školskom roku 2013/2014 základná škola bude postupovať podľa školského 

vzdelávacieho programu – ISCED 1 – Primárne vzdelávanie a ISCED 2 – Nižšie stredné 

vzdelávanie s názvom Škola pre kaţdého – škola pre všetkých 

 

     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 

literatura 

26 8 6   

+    

2 

6   

+  

2 

6   

+   

2 

32 6 

 Prvý cudzí jazyk  6 1 2 3 3    9 3 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda  3  0,5 

+ 

1,5 

1       1  

+   

1 

1   

+   

1 

7 3,5 

 Vlastiveda  3    - 1       1  

+  

1 

1   

+   

1 

5 2 

Človek a hodnoty Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

 4 0,5 

+  

0,5 

1 1 1 4 0,5 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 14 4 4 3  

+  

1 

3   

+   

1 

16 2 

 Informatická 

výchova 

  3  - 1 1 1   3 0  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   1  -  -  - 1   1 0 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova   4 1   

+   

1 

1 1  1   5 1 

 Hudobná výchova   4 1 1 1  1   4 0 

 Dramatická výchova   0 1 1  -  -   2  2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

  8 2 2 2 2   8 0 

Spolu  76 22 23 25 26 30 20 

 
                                                                                                                                      12 



ISCED 2 – Niţšie stredné vzdelávanie 

 
Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 5.-9. 5. 6. 7. 8. 9. 9. Spo

lu 

Dot. 

       A B   
Jazyk a  komunikácia Slovenský jazyk 

a literatura 

23 5 4   

+   

1 

4   

+  

1 

5 5   

+   

1 

5   

+   

1 

26 3 

 Prvý cudzí jazyk 15 3   

+   

2 

3 3 3    3   

+   

1  

3 18 3 

 Druhy cudzí jazyk   4   - 1   

+   

1 

1  

+  

1 

1   

+   

1 

1   

+   

2 

1   

+   

1 

8 4 

Človek a príroda Biológia   5 1   

+   

1 

1   

+   

1 

1,5

+ 

0,5 

1   

+   

1 

1 1    9 3,5 

 Fyzika   5   - 1   

+   

1  

1 2 1 1 6 1 

 Chémia   4   -  - 0,5

+ 

0,5 

1   

+   

1 

2    2 5 2,5 

Človek a spoločnosť Dejepis   6 1 1   

+   

1 

1  

+  

1 

1   

+   

1 

2 2 9 3 

 Geografia   5 1   

+   

1 

1   

+   

1 

1  

+  

1 

1 1 1  9 4 

 Občianska náuka   4 1 1 1 0,5 

+ 

0,5 

0,5 

+ 

0,5 

0,5 

+ 

0,5 

5 1,5 

Človek a hodnoty Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

  4 1 1 1 0,5 

+ 

0,5 

  - 4 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 19 3,5

+ 

0,5 

4 3,5

+ 

0,5 

4   

+   

1 

4   

+   

2   

4   

+   

2 

23 4 

 Informatika   2 0,5

+  

0,5 

05, 

+ 

0,5 

0,5

+ 

0,5 

0,5 0  1  4 2 

Človek a svet práce Svet práce   1  -  - 0,5 0,5 0  1 1 0,5 

 Technika   1  -  - 0,5 0,5 0  - 1 0,5 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova   3 1   

+   

1 

1 1  -  - - 4 1 

 Hudobná výchova   3 1 1 1  -  -  - 3 0 

 Výchova umením   1 0  -  - 0,5 0,5 

+ 

0,5 

0,5 

+ 

0,5 

2 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

10 2 2 2 2 2 2 10 0 

Spolu  115 27 29 30 30 30 30 30 35,5 



                                                                                                                                                  

4. 1. Učebný plán pre primárne vzdelávanie v šk. roku 2013/2014                         

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín za 

týţdeň 

 

1.ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

8  

 prvý cudzí jazyk   

 

1 

 

1 

Príroda 

a spoločnosť 

prírodoveda 

 

0,5 + 1,5  1,5 

Človek a hodnoty etická 

výchova/náboţenská 

výchova 

 

0,5 + 0,5  0,5 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1+1 1 

 hudobná výchova 1  

 dramatická výchova 

 

1 1 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

Spolu  17+5 = 22 5 

 

       Posilnenie časovej dotácie predmetov je určené k realizácii projektov, ktoré zahrňujú 

tematické okruhy prierezových tém a k doplneniu o rozširujúci vzdelávací obsah. Už od 1. 

ročníka ponúkame žiakom  povinný predmet anglický jazyk s 1 hodinovou dotáciou. 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra poskytuje možnosti osvojenia si sociálnych 

komunikačných spôsobilostí, ktoré sa budú naďalej rozvíjať v predmete dramatická výchova 

s 1 hodinovou dotáciou. Zaradenie tohto predmetu je v súlade s filozofiou školy vychovávať 

žiakov, ktorí sa dokážu súvisle, výstižne a kultivovane vyjadrovať, dokážu načúvať, náležite 

reagovať, vyjadriť svoj názor, uplatňujú ústretovú komunikáciu a dokážu kultúrne sa správať. 

Prírodoveda sa posilnila o 1,5 hodiny, etická a náboţenská výchova o 0,5 hodinu 

a výtvarná výchova o 1 hodinu. 
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ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín za 

týţdeň 

 

2.ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

6 + 2 2 

 prvý cudzí jazyk   

 

2 

 

2 

Príroda 

a spoločnosť 

prírodoveda 

 

1   

 vlastiveda 1  

ššČlovek a hodnoty etická 

výchova/náboženská 

výchova 

 

1  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4  

 informatická 

výchova 

1  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1  

 hudobná výchova 1  

 dramatická výchova 

 

1 1 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

Spolu  19 + 4 = 23  5 

 

 

 

      Posilnenie časovej dotácie predmetov je určené k realizácii projektov, ktoré zahrňujú 

tematické okruhy prierezových tém a k doplneniu o rozširujúci vzdelávací obsah.                

V 2. ročníku dotujeme a posilňujeme predmet slovenský jazyk a literatúra o 2 hodiny. 

Pokračujeme vo vyučovaní cudzieho jazyka v dotácii 2 hodín. Vzdelávacia oblasť  Umenie 

a kultúra poskytuje možnosti osvojenia si sociálnych komunikačných spôsobilostí, ktoré sa 

budú naďalej rozvíjať v predmete dramatická výchova s 1 hodinovou dotáciou. Zaradenie 

tohto predmetu je v súlade s filozofiou školy vychovávať žiakov, ktorí sa dokážu súvisle, 

výstižne a kultivovane vyjadrovať, dokážu načúvať, náležite reagovať, vyjadriť svoj názor, 

uplatňujú ústretovú komunikáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     15 

                                                                                                                 



ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín za 

týţdeň 

 

3.ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

6 + 2 2 

 prvý cudzí jazyk   

 

3 

 

 

Príroda 

a spoločnosť 

prírodoveda 

 

1+ 1 1  

 vlastiveda 1+ 1 1 

Človek a hodnoty etická 

výchova/náboženská 

výchova 

 

1  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 3 + 1 1 

 informatická 

výchova 

1  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1  

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

Spolu  20 + 5 = 25 5 

 

 

 

      Posilnenie časovej dotácie predmetov je určené k realizácii projektov, ktoré zahrňujú 

tematické okruhy prierezových tém a k doplneniu o rozširujúci vzdelávací obsah.                

V 3. ročníku dotujeme a posilňujeme predmet slovenský jazyk a literatúra o 2 hodiny.  

Vzdelávacia oblasť  Príroda a spoločnosť sa posilňuje o 1 hodinu v predmetoch prírodoveda 

a vlastiveda. S cieľom rozširovania matematických zručností sa dotuje predmet matematika 

o 1 hodinu.  
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ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín za 

týţdeň 

 

4.ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

6 + 2 2 

 prvý cudzí jazyk   

 

3 

 

 

Príroda 

a spoločnosť 

prírodoveda 

 

1+ 1 1  

 vlastiveda 1+ 1 1 

Človek a hodnoty etická 

výchova/náboženská 

výchova 

 

1  

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 1  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 3 + 1 1 

 informatická 

výchova 

1  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1  

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

Spolu  21 + 5 = 26  5 

 

 

 

      Posilnenie časovej dotácie predmetov je určené k realizácii projektov, ktoré zahrňujú 

tematické okruhy prierezových tém a k doplneniu o rozširujúci vzdelávací obsah.                

Vo 4. ročníku dotujeme a posilňujeme predmet slovenský jazyk a literatúra o 2 hodiny.  

Vzdelávacia oblasť  Príroda a spoločnosť sa posilňuje o 1 hodinu v predmetoch prírodoveda 

a vlastiveda. S cieľom rozširovania matematických zručností sa dotuje predmet matematika 

o 1 hodinu.  
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ISCED 2- Niţšie stredné vzdelávanie 

 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

V. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

5  

 prvý cudzí jazyk 

 

3+2  2 

 druhý cudzí jazyk 0  

Človek a príroda biológia 1+ 1  1 

 fyzika 0  

 chémia 0  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

 

1   

 geografia 

 

1 + 1  1 

 občianska výchova 1  

Človek a hodnoty etická výchova 

/náboženská výchova 

1  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 3,5+0,5 0,5 

 informatika 0,5 + 0,5 0,5 

Človek a svet práce svet práce 0  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 + 1 1 

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2  

Spolu  21 + 6 = 27 6 

 

 

      

     V 5. ročníku štátny vzdelávací program určuje vyučovacie predmety a časovú dotáciu 21 

vyučovacích hodín, ktoré sú záväzné pre všetky školy v SR. O využití 6 vyučovacích hodín 

rozhodla škola. Posilnili sme hodinové dotácie cudzieho jazyka o 2 hodiny, biológie o 1 

hodinu, geografie o 1 hodinu, matematiky o 0,5 hodinu, informatiky o 0,5 hodinu. 

Posilnenie estetickej výchovy sa odrazilo v dotácii o 1 hodinu vo výtvarnej výchove. 
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ISCED 2 – Niţšie stredné vzdelávanie 
 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

 

          VI. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

4 + 1 1 

 prvý cudzí jazyk 

 

3   

 druhý cudzí jazyk  1 + 1 1 

Človek a príroda biológia 1 + 1 1 

 chémia 0   

 fyzika 1 + 1 1 

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

1 + 1 1 

 geografia 1 + 1 1 

 občianska výchova 1  

Človek a hodnoty etická výchova 

/náboženská 

výchova/ 

1  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4  

 informatika 0,5  + 0,5 0,5 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1    

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2   

Spolu  22,5 + 6,5 =29 6,5 

 

 

     V 6. ročníku štátny vzdelávací program určuje vyučovacie predmety a časovú dotáciu 23 

vyučovacích hodín, ktoré sú záväzné pre všetky školy v SR. O 6 vyučovacích hodinách 

rozhodla škola. Posilnil sa predmet slovenský jazyk a literatúra o 1 hodinu, zaviedol sa 

druhý cudzí jazyk a posilnil sa o 1 hodinu , prichádza nový predmet fyzika. Chémia na 

základe odborného posúdenia vyučujúcich tento predmet sa presúva do 7. ročníka. Dejepis 

a geografia  sa posilnil o 1 hodinu, informatika sa dotovala o 1 hodinu.   
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ISCED 2- Niţšie stredné vzdelávanie 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

 

           VII. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

4+1 1 

 prvý cudzí jazyk 

 

3  1 

 druhý cudzí jazyk 1 + 1 1 

Človek a príroda biológia 1,5 + 0,5   0,5 

 fyzika 1  

 chémia 0,5 + 0,5  0,5 

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

 

1+1  1 

 geografia 

 

1 + 1 1 

 občianska výchova 1  

Človek a hodnoty etická výchova 

/náboženská výchova 

1  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 3,5 + 0,5 0,5 

 informatika 0,5  + 0,5 0,5 

Človek a svet práce svet práce 0,5  

 technika 0,5  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1   

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2  

Spolu  23 + 7 = 30 7 

 

 

     V 7. ročníku štátny vzdelávací program určuje vyučovacie predmety a časovú dotáciu 24 

vyučovacích hodín, ktoré sú záväzné pre všetky školy v SR. O 6 vyučovacích hodinách 

rozhodla škola. Posilnil sa predmet slovenský jazyk a literatúra o 1 hodinu, o 1 hodinu sa 

dotoval druhý cudzí jazyk,  predmety biológia a matematika sa posilnili po 0,5 hodinách, 

dejepis a geografia o 1 hodinu, informatika o 0,5.   
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         ISCED 2- Niţšie stredné vzdelávanie 
 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

 

       VIII. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

5  

 prvý cudzí jazyk 

 

3   

 druhý cudzí jazyk 1 + 1 1 

Človek a príroda biológia 1 + 1   1 

 fyzika 2  

 chémia 1 + 1 1 

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

 

1 + 1  1 

 geografia 

 

1   

 občianska výchova 0,5 + 0,5 0,5 

Človek a hodnoty etická výchova 
/náboţenská 

výchova 

0,5 + 0,5 0,5 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4 + 1 1 

 informatika 0,5    

Človek a svet práce svet práce 0,5  

 technika 0,5  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 0   

 hudobná výchova 0  

 výchova umením 0,5   

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2  

Spolu  30 6 

 

 

     V 8. ročníku štátny vzdelávací program určuje vyučovacie predmety a časovú dotáciu 24 

vyučovacích hodín, ktoré sú záväzné pre všetky školy v SR. O 6 vyučovacích hodinách 

rozhodla škola. Posilnil sa  druhý cudzí jazyk o 1 hodinu,  predmety biológia, chémia a 

dejepis sa dotovali o 1 hodinu, občianska výchova, etická a náboţenská výchova sa 

posilnili po 0,5 hodinách, matematika sa navýšila o 1 hodinu.   
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ISCED 2- Niţšie stredné vzdelávanie 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

 

       IX. A 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

5 + 1 1 

 prvý cudzí jazyk 

 

3 + 1 1 

 druhý cudzí jazyk 1 + 2 2 

Človek a príroda biológia 1    

 fyzika 1  

 chémia 2  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

 

2   

 geografia 

 

1   

 občianska výchova 0,5 + 0,5 0,5 

Človek a hodnoty etická výchova 

/náboženská výchova 

0  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4 + 2 2 

 informatika 0  

Človek a svet práce svet práce 0  

 technika 0  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 0   

 hudobná výchova 0  

 výchova umením 0,5 + 0,5 0,5 

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2  

Spolu  30 7 

 

 

     V 9. ročníku štátny vzdelávací program určuje vyučovacie predmety a časovú dotáciu 24 

vyučovacích hodín, ktoré sú záväzné pre všetky školy v SR. O 7 vyučovacích hodinách 

rozhodla pedagogická rada vychádzajúc z cieľov školského vzdelávacieho programu 

a požiadaviek zákonných zástupcov žiakov. Dotoval sa  slovenský jazyk a literatúra kvôli 

Monitoru 9 – 2014 o 1 vyučovaciu hodinu, prvý cudzí jazyk o 1 hodinu a druhý cudzí 

jazyk o 2 hodiny,  predmety občianska náuka a výchova umením sa dotovali po 0,5 

hodinách, matematika sa dotovala o 2 hodiny.   
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ISCED 2- Niţšie stredné vzdelávanie 

 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

 

       IX. B 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

5+1 1 

 prvý cudzí jazyk 

 

3   

 druhý cudzí jazyk 1+1 1 

Človek a príroda biológia 1  

 fyzika 1  

 chémia 2  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

 

2   

 geografia 

 

1   

 
občianska výchova 0,5+0,5 0,5 

Človek a hodnoty etická výchova 

/náboženská výchova 

0 0 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4+ 2 2 

 informatika 0 1 

Človek a svet práce svet práce 0 1 

 technika 0  

Umenie a kultúra výtvarná výchova 0   

 hudobná výchova 0  

 výchova umením 0,5 +0,5 0,5 

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2  

Spolu  30 7 

 

 

V 9. ročníku štátny vzdelávací program určuje vyučovacie predmety a časovú dotáciu 24 

vyučovacích hodín, ktoré sú záväzné pre všetky školy v SR. O 6 vyučovacích hodinách 

rozhodla pedagogická rada vychádzajúc z cieľov školského vzdelávacieho programu 

a požiadaviek zákonných zástupcov žiakov. Dotoval sa slovenský jazyk a literatúra o 1 

hodinu, aby sa žiaci venovali príprave na MONITOR  9- 2014  druhý cudzí jazyk o 1 

hodinu,  predmety občianska náuka a výchova umením sa dotovali po 0,5 hodinách, 

matematika sa dotovala o 2 hodiny, informatika, svet práce vychádzajúc zo zloţenia a 

triedy sa zaviedol aj v tomto ročníku o 1 hodinu.   
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     Škola pri vypracovaní učebného plánu až do šk. roka 2012/2013 sa opierala o rámcové 

učebné plány z roku 2008. V školskom roku 2013/2014 rámcové učebné plány budú 

vypracované podľa nových rámcových učebných plánov, ktoré sú účinné od 01. 09. 2011. 

Rámcové učebné plány z roku 2008 nie sú v rozpore s novými učebnými plánmi. 

 

 Charakteristika ţiakov 

 

 

Základná škola Školský klub detí Školská jedáleň 

Počet tried: 25  Počet oddelení: 4 Počet potencionálnych 

stravníkov: 543 

 I. stupeň:    12  Počet ţiakov: 110     

II. stupeň:   13 Počet ţiakov 

v oddelení: 28 
 

Počet ţiakov:  543  
Počet ţiakov na I. stupni:   253  
Počet ţiakov na II. stupni:   290  

  
Ţiaci   

Chlapci: 290     Dochádzajúci ţiaci:  315 

Dievčatá:  253    

Ţiaci so  ŠVVP: 25 Každý žiak so ŠVVP má 

vypracovaný individuálny 

vzdelávací program 

v spolupráci so ŠPP 

 

 

Dochádzajúci ţiaci: 
 

Budulov 18 

Buzica  1 

Cestice  2  

Čečejovce  3 

Debraď  15  

Drienovec  88  

Dvorníky  6 

Včeláre  2 

Dobogov  2 

Hačava  3 

Hatiny  5 

Hosťovce  1 

Hrhov  2  

Jasov  31  

Janík  13  

Mokrance  52 

Mokrance  46 

Peder   4 



 Poproč   4 

Paňovce   2   

Turňa nad Bodvou 14  

Turnianska Nová Ves   1   

Veľká Ida  3 

Vyšný Lánec  1 

Zádiel  3 

Ţarnov  7 

Ţiaci mimo SR  4 
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 Profilácia školy 

 

5.1. Vízia školy 

             

     ŠKOLA PRE KAŢDÉHO –          

                 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 ţivotný 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 uţívateľa 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 ţivota pre 

ţivot“. 

 

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 

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

človek, ochotný sa ďalej učiť a tvorivo žiť 
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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, ţe 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 priebeţne monitorovať a kontrolovať  
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6. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2013/2014 

 

 
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.).  

N a 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 2013/2014 

 

Príloha C:   Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2013/2014 
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Príloha A: Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických    

                    zamestnancov 

 

 

 

 

1. Analýza zloţenia pedagogických zamestnancov školy 
 

 

Pedagogickí zamestnanci Počet 

Kvalifikovaní učitelia  31 
Nekvalifikovaní učitelia    1 

Vychovávatelia    4 

 

 

 
2. Analýza podľa kariérového stupňa 

 

 

Kariérový stupeň 
 

začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2.atestáciou 

Pedagogickí 

zamestnanci  
 

1 9 19 2 

 

 
3. Analýza podľa kariérovej pozície 

 

 

Pedagogický zamestnanec špecialista Počet 

Triedni učitelia 25 

Výchovný poradca 1 

Kariérový poradca 0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 2 

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 

Vedúci vychovávateľ                      1 
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4. Druhy kontinuálneho vzdelávania 

 

 

Adaptačné Mgr. Z. Šišková, Beáta Bujanská, Lucia Bašková 

 

Aktualizačné Ing. Zdena Fiedlerová, Mgr. Kornélia Heinrichová, Ing. Silvia 

Spišáková,  

Inovačné Mgr. Andrea Sedláková, PaedDr. Zuzana Debnárová, PaedDr. 

Alžbeta Gajdošová, Mgr. Nikoleta Ďurášová, Mgr. Zuzana Šišková, 

Mgr. Mária Lovászová, Mgr. Kamila Kissová, Mgr. Zuzana 

Beržiová, Mgr. Valeria Komjátiová, Mgr. Eva Szabóová, Mgr. 

Marián Drotár, Ing. Zdena Fiedlerová, PhDr. Karolína Halászová, 

PaedDr. Jana Ločová, Mgr. Kornélia Heinrichová, Mgr. Alžbeta 

Šimonová, Mgr. Erika Kissová, PhDr. Iveta Klajberová, PaedDr. 

Jolana Liszkaiová,Ing. Silvia Spišáková, Mgr. Soňa Maléterová, Mgr. 

Gabriela Šoffa, Mgr. Helena Sopková, Mgr. Barbora Bystrá,    

 

Špecializačné Mgr. Andrea Sedláková, Mgr. Valeria Komjátiová,  

Funkčné PhDr. Iveta Klajberová                                                                             

PaedDr. Jolana Liszkaiová – funkčné inovačné 

Kvalifikačné  
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Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Erika Kissová  

Aprobácia (pracovné zaradenie):  učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov  dejepis – ruský jazyk 

  

Ciele profesijného rastu:  

1. Získať kompetencie potrebné pre vedenie členov predmetovej komisie v nadväznosti na školský vzdelávací program a plán rozvoja školy   

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

3. Aplikovanie nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu 

 

Konkrétne aktivity:  
 

Vzdelávanie: 1. 100 hodín/ 18 mesiacov   2. 60 hodín /prezenčná 40 hod. dištančná 20 hod./ 3. 60 hodín /prezenčná 48 hod., dištančná 12 hod./ 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
špecializačné   MPC Príprava vedúcich predmetových 

komisií 

10. 2011 01. 07. 2013 35 ukončené 

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá 

s.r.o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       01./2014                   15  

3. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ  

                15  

  

 

 

 



Úlohy:  Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných stretnutiach Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Odovzdávanie čiastkových úloh Harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie, obhajoba záverečnej práce Harmonogram Záverečná práca  

4. Záverečná skúška Harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Úlohy:  Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných stretnutiach Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Odovzdávanie čiastkových úloh Harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie, obhajoba záverečnej práce Harmonogram Záverečná práca  

4. Záverečná skúška Harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy:  Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných stretnutiach Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Odovzdávanie čiastkových úloh Harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie, obhajoba záverečnej práce Harmonogram Záverečná práca  

4. Záverečná skúška Harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Dátum:  31. 08. 2013                     

                                      

                                                                 Podpis zamestnanca 

 

 

                                                                    



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Ing. Zdena Fiedlerová  

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie  VŠT     

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Získavať a rozširovať vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti metód a foriem práce v predmetoch prac. vyuč., svet práce a technika   

2.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

3.  Aplikovanie nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu 

Konkrétne aktivity:  
 

Vzdelávanie: 1. 40 hodín 2. 60 hodín /prezenčná 40 hod.,dištančná 20 hod. 3. 60 hodín /prezenčná 48 hod.,dištančná 12 hod./ 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

aktualizačné   MPC Metódy a formy práce v predmetoch 

pracovné vyučovanie, svet práce 

a technika 

  10  

2. 

inovačné Softimex 

Multimédiá 

s.r.o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

        01./2014                15  

3. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

                15  

  

 

 

 



Úlohy: 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných stretnutiach Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Odovzdávanie čiastkových úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie, obhajoba záverečnej práce harmonogram Záverečná práca  

4. Záverečná skúška harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: 2 

 

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

1. Účasť na prezenčných stretnutiach Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Odovzdávanie čiastkových úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie, obhajoba záverečnej práce harmonogram Záverečná práca  

4. Záverečná skúška harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: 3 

 

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

1. Účasť na prezenčných stretnutiach Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Odovzdávanie čiastkových úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie, obhajoba záverečnej práce harmonogram Záverečná práca  

4. Záverečná skúška harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                                                        Podpis zamestnanca: 
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Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2012/2013 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Novysedláková  

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  zvýšiť odborné kompetencie pri vyučovaní  cudzích jazykov a literatúry   

2. skvalitniť didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 

 

Konkrétne aktivity:  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

kvalifikačné ŠPÚ Rozširujúce študium kvalifikovaných 

učiteľov cudzích jazykov a literatúry o 

didaktiku cudzích jazykov pre mladší 

školský vek 

11/2009  130 ukončené 

  

Úlohy: 

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

1. Účasť na prezenčných stretnutiach Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Vypracovanie čiastkových úloh harmonogram Kontrola úloh  

3. Záverečná skúška harmonogram   

4. Záverečná práca harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

Dátum:   31. 08. 2012                                                                                                                     Podpis zamestnanca: 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: PhDr. Iveta Klajberová  

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov slovenský jazyk a literatúra- estetika    

          zástupca riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon funkcie zástupcu riaditeľa školy 

2.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

3.  Aplikovanie nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu  

4. Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti 

 

Konkrétne aktivity:  
 

Vzdelávanie  2. 60 hodín /prezenčná 40 hod., dištančná 20 hod./ 3. 60 hodín /prezenčná 48 hodín., dištančná 12 hod./4. 90 hodín /prezenčne 56 

hod., dištančne 34 hodín/ 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. funkčné MPC Riadenie školy a školského zariadenia 11/2010 10/2013 0 ukončené 

2. 

       inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá   

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       01./2014                  15  

3. 

       inovačné       MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

                  15  

4.        inovačné       MPC Inovácie v sebahodnotení školy                   21  
  



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie aplikačných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie a obhajoba záverečnej práce harmonogram Záverečná práca  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných  úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: Vzdelávanie 4 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vyhodnotenie použitých metód sebahodnotenia harmonogram Záverečná práca  

4. Vykonanie záverečnej skúšky- pohovor, prezentácia harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                                                        Podpis zamestnanca: 



                                                                                                   

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Ing. Silvia Spišáková  

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov matematika – výtvarná výchova    

 

Ciele profesijného rastu:  

1. Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon vo vyučovaní výtvarná výchova 

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom 

procese 

3. Aplikovanie nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu 

.  

Konkrétne aktivity:  
 

Vzdelávanie 1.                              2. 60 hodín/prezenčná 40 hod., dištančná 20 hod./ 3.60 hodín /prezenčná 48 hodín., dištančná 12 hod./  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC IKT v predmetoch výtvarná výchova 

a výchova umením 

    

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá    

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

01./2014  15  

3. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  21  

  

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. 
Vypracovanie všetkých úloh dištančnej časti 

vzdelávania 

harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                                                      Podpis zamestnanca: 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Kornélia Heinrichová  

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov slovenský jazyk - dejepis    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Získanie špeciálnych kompetencií vo výkone funkcie – školský knihovník 

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

3. Aplikovanie nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu 

 

Konkrétne aktivity:  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. aktualizačné MPC Práca v školskej kniţnici     

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá   

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní  

01./2014          15  

3. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

           15  

  

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Vypracovanie čiastkových úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vypracovanie záverečnej práce harmonogram Záverečná práca  

4. Obhajoba záverečnej práce harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                                                        Podpis zamestnanca: 



 

Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: PaedDr. Zuzana Debnárová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1. Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov. Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané 

informácie a využívať ich vo svojom učení 

2. Zdokonaľovanie programovania vo výchovno-vyučovacom procese 

3. Získať profesijné kompetencie potrebné na vyučovanie etickej výchovy  

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8 ukončené 

2. 
aktualizačné MPC Baltík – programovanie na základnej 

škole 

          2012    31. 05. 2013                  14 ukončené 

3. 
inovačné MPC Etická výchova pre primárne 

vzdelávanie 

    IX. /2013    17. 10. 2013                 25 ukončené 

  

 

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                           Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Eva Szabóová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Získať profesijné kompetencie potrebné na vyučovanie etickej výchovy 

4.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8 ukončené 

2. 
inovačné MPC Etická výchova pre primárne 

vzdelávanie 

    IX./2013     17. 10. 2013                 25 ukončené 

3. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá    

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

     I./2014                  15  

  

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

 

                    Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Valeria Komjátiová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Inovácia a modernizácia obsahu, metód a výstupov vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. 

4.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8               ukončené 

2. 
špecializačné ÚIPS Modernizácia vzdelávania na ZŠ 

s podporou IKT 

          2012     06. 09. 2013                 35               ukončené 

3. 
inovačné MPC Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

      I./2014                  15  

  

 

 

 

 

 



 

Úlohy:  Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

 

 

Úlohy:  Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca 

 

 

 



 

 

Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Kamila Kissová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8 ukončené 

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá    

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

      I./2014                   15  

3.        

  

 

 

 



 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

 

Dátum:   31. 08. 2013 

 

                                                                                                          Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha B     
                                                                                                                                                                   

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
 

Titul, meno a priezvisko: PaedDr. Katarína Kiššová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

 

 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8            ukončené 

2.        

3.        
  

 

 

 

 



 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

Dátum: 31. 08. 2013    

                                                                                        Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: PaedDr.  Alţbeta Gajdošová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Získať profesijné kompetencie potrebné na vyučovanie etickej výchovy 

4.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

5.  Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8          ukončené 

2. 
inovačné MPC Etická výchova pre primárne 

vzdelávanie 

    IX./2013     17. 10. 2013                 25          ukončené 

3. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá    

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

      I./2014                  15  

4. inovačné MPC Inovácie v sebahodnotení školy                   21  
  

   



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. 
Záverečná prezentácia, pohovor   pred účastníkmi 

a lektorom 

harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  

3.     

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. 
Záverečná prezentácia, pohovor   pred účastníkmi 

a lektorom 

harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  

3.     

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

Úlohy: Vzdelávanie 4 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Vyhodnotenie použitých metód sebahodnotenia harmonogram Záverečná práca  

4. Vykonanie záverečnej skúšky- pohovor, prezentácia harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Ivana Sabolová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8           ukončené 

2.        

3.        
  

Úlohy: 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

Dátum:  31. 08. 2013     

                                                                                     Podpis zamestnanca 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Andrea Sedláková 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov  

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Získať profesijné kompetencie potrebné na vyučovanie etickej výchovy 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8           Ukončené 

2. 
špecializačné ICV Komárno Primárna prevencia a jej aplikačné 

moţnosti 

          2013     10. 10. 2013                 35           Ukončené 

3. 
inovačné MPC Etická výchova pre primárne 

vzdelávanie 

    IX./2013     17. 10. 2013                 25           Ukončené 

        
  

 

 

 

 



 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania Priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Obhajoba záverečnej práce harmonogram Záverečná prezentácia  

3. Záverečná skúška    

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

Dátum:   31. 08. 2013                                                                                        Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr.  Mária Lovászová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
Aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8                ukončené 

2. 

Inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá   

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

      0I./2014                  15  

3.        
  

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013 

                                                                                        Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Marián Drotár 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov biológia – základy poľnohospodárskej výchovy  

  

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá   

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

I./2014  15  

2. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

                   15  

3.        
  

 

 

 

 

 



 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
 

 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: PaedDr. Jolana Liszkaiová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka  

  

                                                      vedúci pedagogický zamestnanec 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov, porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané 

informácie a využívať ich vo svojom učení 

2. Získať a inovovať profesijné kompetencie potrebné na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca 

3. Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti 

4. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15  

2. 
funkčné inovačné MPC Inovácie v riadení školy a školského 

zariadenia 

   XI./2012      XI./2013                   0 ukončené 

3. inovačné MPC Inovácie v sebahodnotení školy                   21  

4. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá  

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

     I./2014                  15  

  

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  
 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

Úlohy: Vzdelávanie 4 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  
 

 

Dátum: 31. 08. 2013 

                                                                                          Podpis zamestnanca 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            
Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Soňa Maléterová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova  

  

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov, porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané 

informácie a využívať ich vo svojom učení 

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15  

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá s. 

r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       I./2014                   15  

3.        
  

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  
 

 

Dátum: 31. 08. 2013 

                                                                                           Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha B                                                                                                                                                                       

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            
Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Alţbeta Šimonová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov - prírodopis, základy poľnohospodárskej výroby, etická 

výchova, anglický jazyk    

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov, porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané 

informácie a využívať ich vo svojom učení 

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15  

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá s. 

r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       I./2014                   15  

3.        
  

 

 

 



 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  
 

 

Dátum: 31. 08. 2013 

                                                                                           Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            
Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Šoffa 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov – matematika - chémia   

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov, porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané 

informácie a využívať ich vo svojom učení 

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15  

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá s. 

r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       I./2014                   15  

3.        
  

 

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  
 

 

Dátum: 31. 08. 2013 

                                                                                           Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            
Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Helena Sopková 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov – pedagogika - geografia   

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov, porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané 

informácie a využívať ich vo svojom učení 

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15  

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá s. 

r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       I./2014                   15  

3.        
  

 

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  
 

 

Dátum: 31. 08. 2013 

                                                                                           Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Príloha B                                                                                                                                                                       

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            
Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Nikoleta Ďurášová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov – vyučujúca anglický jazyk   

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov, porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané 

informácie a využívať ich vo svojom učení 

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15  

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá s. 

r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       I./2014                   15  

3.        
  

 

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  
 

 

Dátum: 31. 08. 2013 

                                                                                           Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            
Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Šišková 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie predmetov    

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá s. 

r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

       I./2014                   15  

        
  

 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení štúdia  

 

 

Dátum: 31. 08. 2013 

                                                                                           Podpis zamestnanca 



 

Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr.  Zuzana Berţiová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 
aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

2012 26. 06. 2013 8                ukončené 

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá   

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

      0I./2014                  15  

3.        
  

 

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
  

 

 

Dátum:  31. 08. 2013 

                                                                                        Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: PhDr. Karolína Halászová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie nemecký jazyk – estetika    

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Získanie a udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pri vyučovaní NJ na ZŠ a SŠ 

2.  Poznať obsah jazykových zručností podľa jednotlivých úrovni SERR  

3. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

4. Aplikovanie nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu 

 

Konkrétne aktivity:   
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

aktualizačné MPC Nové typy a podnety pre výučbu 

nemeckého jazyka na základných 

a stredných školách 

2012 13. 02. 2013 8           ukončené 

2. 
aktualizačné MPC Tvorba didaktických testov v nemeckom 

jazyku 

         2011    14. 06. 2012                13          ukončené 

3. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá s. 

r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

      I./2014                15  

4. 

inovačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

                15  

  



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.      

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.      

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
  

Úlohy: Vzdelávanie 4 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
  

 

 

 

Dátum:   31. 08. 2013  

                                                                                       Podpis zamestnanca 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Lívia Bašková 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie – (nekvalifikovaná)      

                                                       

Ciele profesijného rastu:  

1.  Udržať profesijné kompetencie potrebné pre výchovnú činnosť mimo vyučovania zamerané na rozvoj osobnostných predpokladov žiakov  

primárneho vzdelávania pre zdravý životný štýl založený na vzájomnosti, porozumení a pomoci  

2. ŠKD ako základná forma výchovy mimo vyučovania  

 

Konkrétne aktivity:   
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

aktualizačné MPC Výchova k prosocionálnemu správaniu 

vo výchove mimo vyučovania ţiakov 

primárneho vzdelávania 

10./2012 29. 11. 2012 10                 ukončené 

2. 
inovačné MPC Postavenie školského klubu detí 

v systéme výchovy mimo vyučovania 

            2012     22. 03. 2012                  21                 ukončené 

3.        
  

 

 

 

 

 

 



Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     
 

 

Dátum:    31. 08. 2013                                                                                       Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: PaedDr. Jana Ločová 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie – matematika - chémia    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

3.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

aktualizačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15                 

2. 

inovačné SOFTIMEX 

Multimédiá   

s. r. o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

         I./2014                  15  

3. 
špecializačné ÚIPŠ Modernizácia vzdelávania na ZŠ 

s podporou IKT 

             2010 26. 08. 2011                35 ukončené 

  

 

 

 

 



 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
  

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  

 

 

Dátum:  31. 08. 2013 

                                                                                        Podpis zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B                                                                                                                                                                       
 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou                                                                                            

Školský rok:  2013/2014 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU  
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Barbora Bystrá 

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie – biológia – hudobná výchova    

 

Ciele profesijného rastu:  

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov 

2.  Porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení 

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia 

úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov  
 

Vzdelávanie  

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec Počet kreditov Splnenie 

1. 

aktualizačné MPC Aktívne vyuţívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

  15                 

2. 
aktualizačné MPC Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 

a komunikačných zručností 

        2011  05. 11. 2011                 14 ukončené 

3. 

aktualizačné MPC Plánovanie edukačných procesov- 

rozvoj kompetencií pedagogického 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním 

edukačných procesov 

        2013 09. 07. 2013                 6 ukončené 

4. 
inovačné MPC Interaktívna tabuľa v edukačnom 

procese 

         2013 25. 03. 2013               15 Ukončené 

  

 

 



 

Úlohy: Vzdelávanie 1 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Záverečná prezentácia   pred účastníkmi a lektorom harmonogram Záverečná prezentácia  

3.     

4.     

 

Úlohy: Vzdelávanie 2 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  
  

Úlohy: Vzdelávanie 3 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  

 

Úlohy: Vzdelávanie 4 

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

1. Účasť na prezenčných formách vzdelávania priebežne Potvrdenie o účasti na vzdelávaní  

2. Spracovanie dištančných úloh harmonogram Zaslanie úloh na kontrolu  

3. Záverečná prezentácia harmonogram Záverečná prezentácia  

4. Vykonanie záverečnej skúšky harmonogram Osvedčenie o ukončení vzdelávania  

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                Podpis zamestnanca 

 



Príloha  C                              

                                                                                                 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2012/2013 

P. 

č. 
Titul Meno Priezvisko 

C
el

k
o

v
á
 č

a
so

v
á

 d
o

tá
ci

a
 

v
 h

o
d

in
á

ch
 

Vzdelávanie 

S
p

o
lu

 k
re

d
it

y
 

Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov vzdelávacieho programu 

P
o

če
t 

k
re

d
it

o
v
 

P
re

d
p

o
k

la
d

a
n

é 

n
á

k
la

d
y

 n
a

 

ro
zp

o
če

t 
 €

  
 *

 

1 Mgr. Gabriel Majoroš 100 adaptačné ZŠ Moldava n/B 
Adaptačné vzdelávanie začínajúcich 

pedagogických zamestnancov 
0 0 0 09/2011 01/2012 

ukončil 

štúdium 

2 PhDr. Karolína Halászová 50 aktualizačné MPC 
Tvorba didaktických testov v nemeckom 

jazyku 
13 0 0 6 mesiacov 14.06.2012 

ukončila 

štúdium 

3 Mgr. Erika Kissová 100 špecializačné MPC Príprava vedúcich predmetových komisií 35 0 35 
18 

mesiacov 
 

ukončila 

štúdium 

4 Ing. Silvia Spišáková 80 inovačné MPC 

Využitie grafických programov 

v edukačních procesoch výtvarnej 

výchovy 

19 0 19 11/2010 11/2013 Prihlásená 

5  Lívia Bašková 80 inovačné MPC 
Školský klub detí v systéme výchovy 

mimo vyučovania 
19 0 19 11/2010 11/2013 

ukončila 

štúdium 

6 RNDr. Viera Stupáková 100 špecializačné ÚIPŠ 
Modernizácia vzdelávania na ZŠ 

s podporou IKT 
35 0 35 10/2009 11/2011 

ukončila 

štúdium 

 

 

 

 

 

 

študuje prihlásená ukončila  štúdium 
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Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2012/2013 

P. 

č. 
Titul Meno Priezvisko 

C
el

k
o

v
á
 č

a
so

v
á

 d
o

tá
ci

a
 

v
 h

o
d

in
á

ch
 

Vzdelávanie 

S
p

o
lu

 k
re

d
it

y
 

Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov vzdelávacieho programu 

P
o

če
t 

k
re

d
it

o
v
 

P
re

d
p

o
k

la
d

a
n

é 

n
á

k
la

d
y

 n
a

 

ro
zp

o
če

t 
 €

  
 *

 

7 PaedDr. Jana Ločová 100 špecializačné ÚIPŠ 
Modernizácia vzdelávania na ZŠ 

s podporou IKT 
35 0 35 11/2009 11/2013 

ukončila 

štúdium 

8 PaedDr. Zuzana Debnárová 100 špecializačné ÚIPŠ 
Modernizácia vzdelávania na ZŠ 

s podporou IKT 
35 0 35 10/2009 11/2013 

ukončila 

štúdium 

9 Mgr. Eva Szabóová 130 špecializačné UPJŠ 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ 

v predmete informatika 
41 0 41 10/2010 07/2011 

ukončila 

štúdium 

10 PaedDr. Katarína Kiššová 552 kvalifikačné ŠPÚ 

Rozširujúce studium kvalifikovaných 

učiteľov cudzích jazykov a literatury o 

didaktiku cudzích jazykov pre mladší 

školský vek 

130 0 130 02/2010 03/2012 
ukončila 

štúdium 

11 Mgr. Zuzana Novysedláková 552 
kvalifikačné 

 
ŠPÚ 

Rozširujúce studium kvalifikovaných 

učiteľov cudzích jazykov a literatury o 

didaktiku cudzích jazykov pre mladší 

školský vek 

130 0 130 02/2010  
ukončila 

štúdium 

12 PhDr. Iveta Klajberová 200 funkčné MPC 
Funkčné vzdelávanie vedúcich 

pedagogických zamestnancov 
0 0 0 10/2011 11/2012 

ukončila 

štúdium 

13 Mgr. Kornélia Heinrichová 120 špecializačné MPC 
Zvyšovanie kompetencií školského 

knihovníka 
30 0 30 11/2010 11/2013 Prihlásená 

14. Ing. Zdena Fiedlerová 40 aktualizačné MPC 

Metódy a formy práce v predmetoch 

pracovné vyučovanie, svet práce 

a technika 

10 0 10 
10 

mesiacov 
 Prihlásená 

 

 

 

 

 

 

študuje prihlásená ukončila  štúdium 
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Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2012/2013 

P. 

č. 
Titul Meno Priezvisko 

C
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Vzdelávanie 
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Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov vzdelávacieho programu 

P
o

če
t 

k
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d
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o
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P
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d
p

o
k

la
d

a
n

é 

n
á

k
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o
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t 
 €

  
 *

 

15. PaedDr. Zuzana  Debnárová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

16. Mgr. Eva Szabóová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

17. Mgr. Valéria Komjátiová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

18. PaedDr. Katarína Kiššová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

19. Mgr. Kamila Kissová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

20. PaedDr.  Alţbeta  Gajdošová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

22. Mgr. Ivana Sabolová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

 

 

 

 

 

 

   

študuje prihlásená ukončila  štúdium 
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Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2012/2013 
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23. Mgr. Andrea Sedláková  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

24. Mgr. Mária Lovászová  aktualizačné MPC 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 
11 0 11   

Ukončila 

štúdium 

28. PaedDr. Jolana Liszkaiová  
funkčné 

inovačné 
MPC 

Inovácie v riadení školy a školského 

zariadenia 
0 0 0 11/2012  

Ukončila 

štúdium 

29. PaedDr. Zuzana Debnárová  aktualizačné MPC Baltík – programovanie na základnej škole 14 0 14   
Ukončila 

štúdium 

30.  Lívia Bašková  aktualizačné MPC 

Výchova k prosocionálnemu správaniu vo 

výchove mimo vyučovania žiakov 

primárneho vzdelávania 

9 0 9 10/2012  
Ukončila 

štúdium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

študuje prihlásená ukončila  štúdium 
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31.

. 
PhDr. Karolína Halászová  aktualizačné MPC 

Nové typy  a podnety pre výučbu 

nemeckého jazyka na základných 

a stredných školách 

8 0 8 2012 13.02.2013 Ukončila  

32. PhDr. Karolína Halászová  inovačné 
Softimex 

Multimédiá s.r.o. 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 
15 0 15 I./2014  prihlásená 

33. Mgr.  Erika Kissová           

34. Ing. Zdena  Fiedlerová           

35. PhDr. Iveta Klajberová           

36. Ing. Silvia Spišáková           

37. Mgr. Kornélia Heinrichová           

38. Mgr. Eva Szabóová           

39. Mgr. Valeria Komjátiová           

40. Mgr. Kamila Kissová           

41. PaedDr. Alţbeta Gajdošová           



42. Mgr. Mária Lovászová           

43. Mgr. Marián Drotár           

44. PaedDr. Jolana Liszkaiová           

45. Mgr. Soňa Maléterová           

46. Mgr. Alţbeta Šimonová           

47. Mgr. Gabriela Šoffa           

48. Mgr. Helena Sopková           

49. Mgr. Nikoleta Ďurášová           

50. Mgr. Zuzana Šišková           

51. Mgr. Zuzana Berţiová           

52. PaedDr.  Jana Ločová           

53. Mgr. Barbora Bystrá           

54. Mgr. Erika Kisová  inovačné MPC 

Aktívne využívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese 

v ZŠ a SŠ 

15 0 15   prihlásená 

55. Ing. Zdena Fiedlerová           

56. PhDr. Iveta Klajberová           

57. Ing. Silvia Spišáková           

58. Mgr. Kornélia Heinrichová           



59. Mgr. Marián Drotár           

60. PaedDr. Jolana Liszkaiová           

61. Mgr. Soňa Maléterová           

62. Mgr. Alţbeta Šimonová           

63. Mgr. Gabriela Šoffa           

64. Mgr. Helena Sopková           

65. Mgr. Nikoleta Ďurášová           

66. PhDr. Karolína Halászová           

67. PaedDr. Jana Ločová           

68. Mgr. Barbora Bystrá           

 


