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VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 

 

 Zabezpečiť bilingválne prostredie, v ktorom jedna učiteľka v triede 

komunikuje v slovenskom a druhá v anglickom jazyku, zabezpečiť rovnocenný 

verbálny rozvoj v dvoch jazykoch 

 Obohacovať výchovu a vzdelávanie o aktivity s učiteľmi s rodným jazykom 

anglickým 

 Používaním špeciálnych didaktických pomôcok a inovatívnych foriem práce, 

rozvíjať matematické predstavy, poznávať jazyk a prírodné vedy . . . 

 Objaviť a rozvíjať individuálny talent dieťaťa v rôznych oblastiach 

 Klásť dôraz na individualitu dieťaťa, byť si vedomý jedinečnosti každého 

dieťaťa, rešpektovať jeho danosti 

 Rozvíjať pozitívne vlastnosti a rozvíjať emocionálnu inteligenciu kladením 

dôrazu na slušné správanie, na zvládanie a budovanie osobnosti dieťaťa 

 Podporovať a rozvíjať samostatnosť dieťaťa, zameriavať sa na umenie 

pracovať v kolektíve a riešenie konfliktov 

 Klásť dôraz na všestranný rozvoj v jednotlivých zložkách : 

 Hra na hudobný nástroj 

 Kurz korčuľovania 

 Celoročná výučba plávania a tanca 

 Lyžiarsky kurz 

 Zabezpečiť nižší počet detí v triede, aby bol možný individuáln  prístup,                 

bezpečnosť detí pri akejkoľvek činnosti 

 Využívať digitálne technológie pri práci s deťmi, pracovať s interaktívnou  

          tabulou, Ipadom, počítačom 

         Spolupracovať s logopédom, psychológom a špeciálnym pedagógom 

         Prispôsobovať denný režim deťom vo veku 5-6 rokov, ktoré už nepotrebujú  

         popoludňajší spánok  

  Prehlbovať vzájomné vzťahy rodič – učiteľ, spolupracovať pri organizovaní     

podujatí pre rodičov a verejnosť - Tekvicová slávnosť, Veľkonočné dielne, 

Deň otvorených dverí, Deň otcov 

 Organizovať spoločné vystúpenia detí – Vianočný večierok, Deň matiek 

 Spolupracovať s priajatelenými materskými školami v rámci projektu  

          Besstinka 

 



STUPEŇ VZDELANIA  

 

 

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

v materskej školy získa dieťa predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie ukončuje dieťa 

spravidla v školskom roku, v ktorom 31.augusta dosiahne šiesty rok veku.  

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva Súkromná materská škola BESST v Trnave. 

 

 

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY  

 

 Zameraním našej Súkromnej materskej školy je bilingválne vzdelávanie. Prirodzenou 

formou komunikácie osvojiť si anglický jazyk.  Naša súkromná materská škola 

zabezpečuje i plynulý prechod do  súkromnej bilingválnej základnej školy,   

 ponúkať nadštandartné služby v oblasti prípravy predškolákov na vstup do základnej 

školy : metóda dobrého štartu, tréning fonematického uvedomovania, otvorené hodiny 

v základnej škole, testy školskej zrelosti v spolupráci so psychológom 

 

 

DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

    Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje celodennou    formou, v prípade požiadavky rodičov 

i poldennou formou. Deti prijímame vo veku od 2,5 do 6 rokov. Závisí to od voľných kapacít 

a záujmu rodičov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UČEBNÉ OSNOVY/VZDELÁVACIE ŠTANDARDY JEDNOTLIVÝCH 

VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ 

 

  

 Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách(2015) v zmysle 

zákona § 9 ods.5) a 6) školského zákona. Je dostupný na webovej stránke Ministerstva 

školstva vedy, výskumu a športu SR. (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf) 

 

VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA 

 

Výchovno vzdelávaciu činnosť plánujeme v našej materskej škole týždenne, 

vzhľadom na špecifiká práce v materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním. 

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole zabezpečujú v triede dve učiteľky, ktoré pracujú 

na dve zmeny. Týždenný plán svojej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti vypracúvava 

učiteľka rannej zmeny  a poobednú činnosť plánuje učiteľka poobednej zmeny.  

Pri týždennom plánovaní učiteľky vzájomne spolupracujú v konkrétnej triede, ale 

i s učiteľkami v rámci materskej školy. Je na rozhodnutí učiteliek a ich vzájomnej dohode, 

koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasť. V rámci cielenej 

aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie 

oblasti. 

Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovni detí. Pri plánovaní rešpektujú 

potreby detí, sociálne prostredie detí a ich kultúrne odlišnosti. 

Pri plánovaní sa vychádza z vymedzených tém, ktoré si naša materská škola stanovila a viedla 

ich do interného materiálu. Voľba konkrétnej témy z mesačného celku je na uvažovaní 

učiteliek danej triedy, na vzájomnej dohode. Témy zohľadňujú sviatky a kultúrne tradície 

počas roka, sú prispôsobené i jednotlivým aktivitám našej súkromnej materskej školy. 

Jednotlivé témy je možné meniť podľa potreby učiteliek danej triedy zlúčiť, prípadne 

akokoľvek zmeniť ich poradie z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia plánovaných 

aktivitách v triedach. Pri realizácii projektov a centrálnych aktivít materskej školy je potrebná 

spolupráca medzi všetkými učiteľkami, ale i vedením materskej školy. 

Učiteľka plánuje systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa 

k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky, ale nie je to ich povinnosťou, 

https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf


využívať i adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové 

štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa 

vlastného uváženia zohľadňujúc možnosti detí v konkrétnej triede. 

Učiteľka zohľadňujúc sociokultúrne prostredie detí sama autonómne rozhoduje na základe 

charakteru formulácie konkrétneho výkonového štandardu, či k jeho dosiahnutiu smeruje 

priebežne vytvorením príležitostí prostredníctvom každodenných socializačných situácií 

v rámci dlhšieho časového obdobia, alebo ich je potrebné plánovať a realizovať 

v konkrétnych vzdelávacích aktivitách. 

Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj 

poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka  samostatne volí metódy, stratégie, formy 

a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a uplatňovanie je 

právom každého pedagogického zamestnanca. 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky dôsledne uplatňujú princípy 

inkluzívneho vzdelávania. 

V čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší, sa výchovno-vzdelávacia činnosť 

realizuje v spojených triedach. 

 

 

VYUČOVACÍ JAZYK 

 

 Vyučovacím jazykom, v ktorom sa realizuje vzdelávanie v našej súkromnej materskej 

škole, je štátny jazyk na území Slovenskej republiky – slovenský jazyk a výchovno-

vzdelávacie štandardy naša materská škola spĺňa i v anglickom jazyku. 

 

PREVÁDZKA POČAS PRÁZDNIN  

  Počas jesenných, polročných, jarných a Veľkonočných prázdnin je materská škola 

v prevádzke. Počas zimných prázdnin je v prevádzke podľa záujmu rodičov – záujem zisťuje 

riaditeľka materskej školy mesiac vopred. Počas letných prázdnin je materská škola zatvorená 

tri týždne – na ostatné  týždne môže rodič svoje dieťa zapísať do zoznamov mesiac vopred. 

 

 



SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

 

 

V prípade ukončenia dochádzky do súkromnej materskej školy v priebehu školského 

roka koná zákonný zástupca a materská škola na základe ustanovení, ktoré sú zakotvené 

v zmluve o poskytovaní vzdelávania (interný materiál). Zákonný zástupca predloží riaditeľke 

súkromnej materskej školy písomnú žiadosť o ukončenie dochádzky do materskej školy. 

 Dokladom o získanom vzdelaní je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania. Dieťa ho získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Osvedčenie sa vydáva na prepísaných tlačivách 

chválených ministerstvom školstva. Údaje na osvedčení sa musia zhodovať s údajmi o dieťati 

uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácií. Za zhodu údajov a správnosť vyplnenia 

zodpovedá riaditeľka súkromnej materskej školy. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania je verejnou listinou. 

 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva v posledný deň 

školského vyučovania, s dátumom 30.jún príslušného kalendárneho roku. Vydaniu osvedčenia 

a jeho slávnostnému odovzdaniu na rozlúčke predškolákov s materskou školou nepredchádza 

žiadne hodnotenie dieťaťa. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené 

plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu 

 

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učiteľky predprimárneho 

vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou 

legislatívou. Väčšiu časť zamestnancov tvoria samostatní učitelia s vysokoškolským 

vzdelaním. Polovica pedagogických zamestnancov ovláda anglický jazyk na požadovanej 

úrovni B2, hrá na hudobný nástroj ( flauta, gitara, klavír). V materskej škole pracuje na plný 

úväzok i logopedička, ktorá s deťmi vykonáva Metódu dobrého štartu, Tréning fonematického 

uvedomovania podľa Eľkonina, logopedická starostlivosť. Všetci zamestnanci sa aktívne 

zdokonaľujú a prehlbujú svoje profesijné kompetencie v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci absolvovali funkčné vzdelávanie. 

 



 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

 

Materská škola je umiestnená v budove spolu so Súkromnou základnou školou a so 

Súkromným gymnáziom.  Celý areál je oplotený. Materská škola sa nachádza na prízemí 

v priestoroch troch chodieb. Vo vstupnej hale je umiestnená šatňa, vybavená šatňovými 

skrinkami a lavičkami. Na prízemí sa nachádza jedáleň. Na prvej chodbe sa nachádzajú dve 

triedy najmladších detí, spálňa pre dané dve triedy a príslušné priestory (wc, umyváreň). Na 

chodbe oproti sú situované ďalšie dve triedy, spálňa a príslušné priestory. Na chodbe je 

umiestnená i zborovňa pre učiteľky. Prechodom cez vstupnú halu sa dostaneme k poslednej 

chodbe, kde sú štyri triedy pre staršie a  najstaršie deti spolu s príslušnými sociálnymi 

zariadeniami a zborovňou. Materská škola má i vlastnú relaxačnú miestnosť slúžiacu na 

cvičenie, stretávanie s rodičmi. 

 Prostredie materskej školy zútulňuje estetická výzdoba, ktorá sa pravidelne aktualizuje 

podľa ročných období a podujatí materskej školy. Materiálne vybavenie v podobe pomôcok 

pre deti je voľne prístupné a viditeľne uložené. K štandardnému a nezastupiteľnému 

vybaveniu materskej školy patria hračky a najrôznejšie didaktické pomôcky. Súčasťou 

materiálno-technického vybavenia materskej školy je i detská a odborná literatúra, literatúra 

v anglickom jazyku, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a 

audiovizuálna technika, interaktívna tabule, Ipady, rôzne druhy maňušiek. Všetky pomôcky a 

digitálne technológie, ktoré má materská škola k dispozícii, sa využívajú s dôsledným 

rešpektovaním vývinových osobitostí detí. Jednou z podmienok kvalitného plnenia školského 

vzdelávacieho programu je dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, 

grafomotorické a pracovné aktivity detí. Zariadenie priestorov je vyhotovené z prírodných 

materiálov, voskované a morené ekologickými prípravkami. Ležadlá sú nové, pružné, 

dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, prenosné a skladateľné. Hrové a 

pracovné kútiky sa umiestňujú v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry 

detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní 

hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľ spolu s deťmi podľa plánovaných činností, 

zámerov, podľa potrieb a záujmu detí o hrové prostredie. Usporiadanie triedy: 

 umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách,  

 uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím,  

 uľahčuje dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam, 



 umožňuje dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, · 

umožňuje dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a uvedomiť si vlastné možnosti, · 

umožňuje dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí, 

 umožňuje dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného 

rozhodovania sa pri výbere činností, 

 je bezpečné, estetické a funkčné, 

 umožňuje dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní 

hračiek a pri manipulácii s predmetmi, učebnými pomôckami.  

Exteriér MŠ tvoria školské dvory vybavené detským ihriskom vhodným pre jednotlivé vekové 

skupiny detí. Výsadbu exteriéru tvoria veľké košaté listnaté stromy, ihličnaté stromy, tuje, 

kry. Pri hlavnom vchode do budovy sú vysadené okrasné kvitnúce trvalky, ktoré vytvárajú 

logo školy. Materská škola má k dispozícii i športový areál, telocvičňu, bežeckú dráhu, 

futbalové ihrisko.  

 

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

 

Naša materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s 

výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb svedomito :  

 prihliada na základné fyziologické potreby detí,  

 vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologickým 

javom, 

 zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,  

 poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, 

 vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas 

výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou 

školou.  

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu 

výchovy a vzdelávania v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia 

chrániť si svoje zdravie a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce 

zdravie. Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie 

zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému 



zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. V triede zabezpečujú predprimárne vzdelávanie 

striedavo na zmeny dvaja učitelia. Výlet alebo exkurzia sa organizuje v súlade so zameraním 

materskej školy a školským vzdelávacím programom. Pred uskutočnením výletu alebo 

exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí 

prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a 

ochrane zdravia. Obe aktivity je možné organizovať len s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu dieťaťa. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku možno použiť školský 

autobus prípadne aj verejné hromadné dopravné prostriedky. Za dodržiavanie hygienických 

predpisov v priestoroch MŠ a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a 

zamestnanci školskej stravovne, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.  

Každá osoba je povinná dodržiavať určený prísny z á k a z  f a j č i ť  v priestoroch interiéru a 

exteriéru materskej školy. Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku, v školskom poriadku 

materskej školy a interných predpisoch v súlade so zásadami BOZP a PO, vedená v súlade s 

pokynmi bezpečnostného technika.  

 

 

 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ  

 

Evaluácia predstavuje rôzne spôsoby vyhodnocovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Za vyhodnocovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni školy je zodpovedná 

riaditeľka. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v rámci triedy je zodpovednosťou 

učiteliek. Zmysel hodnotenia detí spočíva v tom, aby sme vedeli odborne posúdiť účinnosť 

pedagogickej práce, aby sme mali dôkladné poznanie o učebnom pokroku konkrétnych detí, 

ale i v oblastiach rozvoja sociálnych vzťahov, hodnôt, emocionálneho prežívania a ďalších 

pre deti významných oblastí. Systém kontroly a hodnotenia detí je priebežné monitorovanie 

výsledkov vzdelávania sa detí a ich formatívne hodnotenie (zamerané na podporu ďalšieho 

učenia detí, je užitočnou spätnou väzbou) na základe poznatkov získaných:  

 pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi, zo záznamov, 

výsledkov pedagogickej diagnostiky, z úrovne zvládnutia obsahu vzdelávania v 

materskej škole vymedzeného prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích oblastí i s 

využitím evaluačných otázok (v implicitnej forme). 

 analýzou výtvarných prác a iných produktov detí, 

  referenciami od rodičov a iných odborných zamestnancov,  



 vyhodnocovaním výsledkov detí na rôznych typoch prehliadok a vystúpení,  

  zhodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov detí.  

 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí je získať relevantný a dlhodobý 

prehľad o rozvoji a učení sa dieťaťa i o zrealizovaných opatreniach a ich účinnosti, ktoré 

smerujú k zlepšeniu kvality materskej školy. Učiteľkám i vedeniu materskej školy poskytuje 

spätnú väzbu pre ďalšiu prácu s dieťaťom, ako i individuálne vzdelávacie pokroky dieťaťa a 

výsledky vlastného vzdelávacieho úsilia učiteliek.  

 

 

 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

 

Systém kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít 

zamestnancov a ich formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných:  

 pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi, 

 referenciami od detí, rodičov a iných odborných zamestnancov, 

 vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaží, prehliadok a pod., 

 zhodnotením dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov s deťmi,  

 hodnotením činnosti pedagóga v oblasti kontinuálneho vzdelávania, 

 vyhodnocovaním plnenia činností nad rámec pracovných úloh a pod.  

Jedenkrát ročne sú tieto poznatky zhrnuté v sumatívnom hodnotení v rámci hodnotiaceho 

pohovoru so zamestnancom, ktorý je založený na čiastkových výsledkoch formatívnych 

hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň je impulzom pre jeho profesijný rozvoj 

a kariérny rast. Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je 

harmonizácia aktivít výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce 

jednotlivých zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju 

kompetencií zamestnancov, k motivácii učiteliek, aby samy sledovali a hodnotili svoj 

pracovný výkon a pracovné správanie, menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania a sebavzdelávania a tým skvalitňovali prácu celej materskej školy v súlade s 

vlastnými cieľmi, poslaním i zameraním. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

umožňuje vedeniu školy čo najobjektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, 

riadiť, rozvíjať a finančne odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať 

školský vzdelávací program v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania. 



Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí, ako aj problematika vnútorného 

systému kontroly a hodnotenia zamestnancov materskej školy, je podrobne rozpracovaná v 

ročnom pláne vnútornej kontroly školy, ako i v interných dokumentoch vymedzujúcich 

kritériá osobného príplatku a pod. Ich vyhodnotenie je podkladom k vypracovaniu správy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

  

POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A 

ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  

 

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 

zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií každej učiteľky našej 

materskej školy potrebných na výkon pedagogickej činnosti. Absolvovaním kontinuálneho 

vzdelávania pedagogický a odborný zamestnanec -  

 a) splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície 

 b) aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie. 

  

Okrem adaptačného vzdelávania sa ostatné druhy kontinuálneho vzdelávania uskutočňujú 

prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania akreditovaných podľa zákona. Každá 

učiteľka materskej školy pri výkone pedagogickej činnosti má okrem iného i právo na 

kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom a v jazyku, 

v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva. Zároveň je i povinná udržiavať a rozvíjať svoje 

profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania a 

vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a 

cieľmi školského vzdelávacieho programu. Problematika kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov je rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, ktorý vychádza z vyššie stanovených cieľov a poslania 

výchovy a vzdelávania, z aktuálnych potrieb a zamerania našej 

 

 

  

  

 



Prerokovaný v pedagogickej rade:  

Predložený na vyjadrenie a prerokovaný v rade školy:  

Schválený zriaďovateľom: 

 Vypracovala:  

 

 


