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Názov vzdelávacieho programu:  

Implementácia E-learningu do procesu vzdelávania na Strednej zdravotníckej škole 

 

 

 

 

 

 

Školský rok: 2019/2020 



ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

 

Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec 

Druh školy: štátna 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 

Titul, meno, 

priezvisko 

Pracovná pozícia Telefón e-mail 

Mgr. Miroslav 

Sekula 

Riaditeľ školy  047/4330876 riaditel@szslucenec.sk  

Mgr. Elena 

Urbančoková 

Zástupkyňa 

riaditeľa školy 

047/4330876 zastupca@szslucenec.sk  

PhDr. Miroslava 

Sekulová 

Vedúca pre 

odborné 

vzdelávanie 

047/4330876 miroslava.sekulova@szslu

cenec.sk 

Miroslava Bakšová administratívna 

pracovníčka 

047/4330237 skola@szslucenec.sk  

  

Webová stránka školy: www.szslucenec.sk 

Zriaďovateľ:  

Banskobystrický samosprávny kraj,  

Nám. SNP 23,  

974 01 Banská Bystrica 
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Program aktualizačného vzdelávania 

Názov vzdelávacieho programu:    Implementácia E-learningu do procesu vzdelávania na           

                                                           Strednej zdravotníckej škole 

Školský rok:   2019/2020 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie 

Forma  kontinuálneho vzdelávania: prezenčná 

Cieľová skupina: PZ školy 

Hlavný cieľ: Získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností a zvýšiť kvalitu vzdelávania 

využívaním informačno-komunikačných technológií-elektronické vzdelávanie s operatívnym 

uplatňovaním zmien v individuálnom prístupe k vzdelávaniu. 

Špecifické ciele:   

Zjednodušiť vzdelávací proces využívaním funkcií EduPage E-learningu .  

Zjednodušiť organizáciu vzdelávania uplatňovaním individuálneho prístupu k vzdelávaniu. 

Vytvoriť interaktívne testy, prideľovanie, vyhodnocovanie projektov, publikácia prezentácii so 

zameraním na okamžité sledovanie študijných výsledkov. 

Zvýšiť potencionál rýchlejšieho osvojenia si obsahu, zvýšiť zmyslové vnímanie prideľovaním 

materiálov z vyučovacieho procesu.  

 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu: 

Téma Dotácia hodín 

EduPage E-learning a jeho funkcie 2 

Virtuálna prezentácia E-learningového modulu vzdelávania- online 

prezentácia 

2 

Administrácia a riadenie vzdelávania elektronickou metódou- 

spracovanie, prenos a ukladanie informácii 

2 

Typy a formy úloh, prideľovanie, vyhodnocovanie projektov 2 

Posudzovanie , skórovanie a váženie navrhovaných úloh ako podklad 

pre posúdenie výkonu žiaka 

2 

 



Rozsah  vzdelávacieho programu: spolu 10 hodín, z toho 10 hodín prezenčne 

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2019/2020 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončené vzdelávanie: 

1. Absolvovanie 80 % hodín z celkového rozsahu vzdelávania 

2. Spracovanie záverečného výstupu (banka úloh pre E-learningové vzdelávanie) 

z vybraného tematického celku v konkrétne zvolenom aprobačnom predmete, ktorý 

učiteľ vyučuje. 

 

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

Garant: 

 Mgr. Elena Urbančoková: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- PZ s druhou atestáciou, 

kariérová pozícia- zástupkyňa riaditeľa školy 

Lektori vzdelávacieho programu: 

Mgr. Elena Urbančoková: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- PZ s druhou atestáciou, 

kariérová pozícia- zástupkyňa riaditeľa školy 

 

Mgr. Ladislav Nagy: kategória- učiteľ, kariérový stupeň- PZ s prvou atestáciou, kariérová 

pozícia- triedny učiteľ, koordinátor informatizácie 

 

Mgr. Rudolf Habrda: zamestnanec Asc agendy- profesionálny školský software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potvrdenie o schválení programu vzdelávania 

Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec 

 

Ev. číslo schválenia:  ...........        V Lučenci, dňa 18.10.2019 

 

Poskytovateľ Stredná zdravotnícka škola v Lučenci podľa § 69 ods.2 písm. b) zákona č. 

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia programu 

aktualizačného vzdelávania rozhodol takto: 

 

schvaľuje 

program aktualizačného vzdelávania s názvom: 

Implementácia E-learningu do procesu vzdelávania na Strednej zdravotníckej škole 

v celkovom rozsahu  10 hodín. 

 

Program sa schvaľuje na školský rok 2019/2020. 

 

 

 

 

................................................ 

                                                                                                                 riaditeľ školy 

                                                                                                                     Mgr. Miroslav Sekula 

                                                                                                                           

 

 

 


