
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany      

Profesijný rozvoj – aktualizačné vzdelávanie   

  

Dokumentácia vzdelávania obsahuje   

• program vzdelávania  

• potvrdenie o schválení programu vzdelávania   

• doklady o lektorskom zabezpečení vzdelávania   

• doklady o účasti pedagogických zamestnancov na vzdelávaní  

• doklady o ukončení vzdelávania hodnotenie uskutočňovaného vzdelávania.  

  
  

  
  

Aktualizačné vzdelávanie   

v zmysle § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných  

zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

  

  

  

  

  

  

  

  

Názov aktualizačného vzdelávania  

Ranné komunity a celostné triednictvo 

  

Termín: 26. 08. 2021  

  

  

  
  
   
  

_____________________________________________ 

Mgr. Jana Chlepková 

poverená riadením školy 

pečiatka a podpis riaditeľa školy   

      
  

  

  

  

   
  

Spracovala: Mgr. Jana Chlepková  
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názov vzdelávacieho 

programu    

Ranné komunity a celostné triednictvo 

 

miesto konania   Základná škola Mojmírova 98, Piešťany  

dátum                  26. 08. 2021                      Trvanie  od  8:00 h – do12:00 h  

  

Zoznam lektorov a dokladov   

Priezvisko, meno, titul  doklady   

Mgr. Peter Humay  

  

 Komenského inštitút 

Všetky doklady o ukončenom vzdelaní  sú súčasťou osobného 

spisu zamestnanca.   

  

EuroTRADING s.r.o. 

Mgr. Katarína BALÁZSOVÁ - odborný 

konzultant <katarina.balazsova@bpis.sk> 

  

GDPR – zodpovedná osoba  

  

 Písomná evidencia o účasti na aktualizačnom  vzdelávaní  podľa § 57 ods. 1 písm. b) a § 69 ods. 2 písm. d) 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v prílohe 1 podľa 

prezenčnej listiny účastníkov vzdelávania  

  

Hlavný cieľ programu   

Zlepšiť vzájomnú dôveru a rešpekt, postoje detí, rodičov aj kolegov k učeniu a povinnostiam, schopnosť 

reflexie, sebareflexie a pozitívne naladenie učiteľov na štart do nového školského roku 

 

Čiastkové ciele   

• poskytnúť aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na zlepšenie si profesijných kompetencií  

v oblasti vzájomnej komunikácie 

 poskytnúť informácie o inovatívnych metódach práce so žiakmi triedneho kolektívu: Celostné 

triednictvo, vedenie triedy ŽUR – riadený rozhovor triedneho učiteľa so žiakom a jeho zákonným 

zástupcom 

    

Špecifické ciele   

• poskytnúť pedagógom praktické činnosti ranných komunít   

• vedenie záznamov z komunikácie so žiakom a zákonným zástupcom   
                                                                              

tematické celky obsahu vzdelávania  rozsah v hodinách  

Ranné komunity , vzájomná komunikácia . prednáška  45 minút  

Ukážky aktivít v ranných komunitách 45 minút  

Celostné triednictvo, vedenie triedy, vedenie záznamov  

prednáška 
45 minút  

ŽUR – riadený rozhovor triedneho učiteľa spolu so žiakom a jeho zákonným 

zástupcom 

Praktické činnosti 

45 minút 

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania pedagogickými zamestnancami   

 
15 minút  

  
Získané profesijné kompetencie: absolvent vzdelávania získa informácie pre výkon pracovnej činnosti 

pedagogického zamestnanca a zároveň aj kompetencie na správnu komunikáciu so žiakmi a ich 

zákonnými zástupcami   
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Opatrenia na zabezpečenie kvality (§ 4 vyhlášky č.361/2019 Z. z. )  

  

Požiadavky na pedagogického zamestnanca: pre toto aktualizačné vzdelávanie sa osobitné požiadavky na 

pedagogického zamestnanca určujú. Vzdelávanie vzhľadom na cieľ a program vzdelávania sú povinní 

absolvovať všetci pedagogický zamestnanci poskytovateľa, ktorí sú zaradení do funkcie triedny učiteľ.   

  

Personálne a lektorské zabezpečenie: Vzdelávanie zabezpečuje riaditeľ školy Mgr. Jana Chlepková v 

spolupráci s lektorom vzdelávania Mgr. Peter Humay  

 

Materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania: Počítač a dataprojektor pre lektora. Vzdelávanie 

sa realizuje v priestoroch školy. Po personálnej, materiálnej a technickej stránke program je schválený 

garantom vzdelávania. Učebné zdroje – študijné materiály sú spracované a poskytnuté lektorom 

vzdelávania a sú prílohou tohto programu.   

Podmienky ukončenia vzdelávania  účasť na vzdelávaní v prezenčnej forme  

 

Hodnotenie uskutočneného vzdelávania   
  

 v tabuľke pri jednotlivých oblastiach hodnotenia absolventi vzdelávania vyznačili krížikom ten stĺpec, ktorý 

vystihuje mieru ich súhlasu so vzdelávaním podľa škály pre hodnotenie:   

  

5  4  3  2  1  

úplne súhlasím  súhlasím  nedokážem plne 

zhodnotiť  

nesúhlasím  úplne nesúhlasím  

  

Hodnotená oblasť  1  2  3  4  5  

Vzdelávanie splnilo moje očakávania           32 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre         1 

 

 31 

Program splnil to, čo bolo sľúbené/           32 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času             32 

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.          32  

Boli poučné príklady z praxe           32 

Mali sme k dispozícii podporné materiály           32 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi           32 

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi           32 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej 

pedagogickej praxe  

         32 

Spolu    1 32 

  

 

___________________________________________  

                      Mgr. Jana Chlepková 

       poverená riadením školy     
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Správa:  Aktualizačné vzdelávanie – Ranné komunity a celostné triednictvo 

Komenského inštitút – prednášajúci Mgr. Peter Humay 

 

Cieľ:  

Zlepšiť vzájomnú dôveru a rešpekt, postoje detí, rodičov aj kolegov k učeniu a povinnostiam, 

schopnosť reflexive, sebareflexie a pozitívne naladenie učiteľov na štart do nového školského 

roku 

 

Program vzdelávania: 

Ranné komunity – vysvetlenie pojmu 

Prednáška a workshop, vzájomná komunikácia 

Ukážky aktivít v ranných komunitách 

Celostné triednictvo – postavenie pedagóga v interakcii s rodičmi a žiakmi 

Vedenie triedy 

ŽUR – riadený rozhovor triedneho učiteľa spolu so žiakom a jeho rodičom 

Vedenie záznamov  

 

Spätná väzba, aplikácia: 

Zúčastnení pedagogickí zamestnanci  boli nadšení z obsahu vzdelávania, ktoré bolo podnetné 

a ukázalo nové formy práce s deťmi. 

Množstvo pedagógov aplikovalo vo svojich triedach získané poznatky a zručnosti z tohto 

vzdelávania. 

VYHODNOTENIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA z 26. 08. 2021  

 Hodnotená oblasť  Percentuálne vyjadrenie  

Vzdelávanie splnilo moje očakávania  100% 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre  97 %  

Program splnil to, čo bolo sľúbené  100% 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  100% 

Lektor bol veľmi dobre pripravený  100% 

Boli poučné príklady z praxe  100% 

Mali sme k dispozícii podporné materiály  100% 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi  100% 
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Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi  100% 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej 

pedagogickej praxe  
100% 

  

  

  

V Piešťanoch, dňa 28. 08. 2021                                                              Mgr. Lenka Kaffelová 

                    zástupkyńa riaditeľa 

             

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  
 


