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Názov školy : 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  0908942117 riaditel@szslucenec.sk  

Mgr. Lívia Bolčová Poverená 

zastupovaním RŠ 

0949014729 zastupkyna@szslucenec.sk  

PhDr. Miroslava 

Sekulová 

Zástupkyňa RŠ pre 

odborné 

vzdelávanie 

0940984388 miroslava.sekulova@szslu

cenec.sk 

Miroslava Bakšová administratívna 

pracovníčka 

0940983924 skola@szslucenec.sk  

  

Webová stránka školy: www.szslucenec.sk 

Zriaďovateľ:  

Banskobystrický samosprávny kraj,  

Nám. SNP 23,  

974 01 Banská Bystrica 

 

Dátum :  

Riaditeľ školy : Mgr. Miroslav Sekula  

Podpis :  
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Program aktualizačného vzdelávania 

Názov vzdelávacieho programu:    IKT vo výchovno – vzdelávacom procese 

Školský rok:   2021/2022 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie 

Forma  kontinuálneho vzdelávania: prezenčná, dištančná 

Cieľová skupina: PZ školy 

Hlavný cieľ:  

- Získanie nových vedomostí a zručností v oblasti informačno – komunikačných technológií 

vo výchovno – vzdelávacom procese  

Špecifické ciele:   

- získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti IKT  

- rozšíriť si zručnosti v práci s Microsoft Wordom, Excelom a PowerPointom 

- získať zručnosti spracovania učebných materiálov  

- rozšíriť si zručnosti v práci s obrázkami a tabuľkami v jednotlivých programoch  

- rozšíriť si vedomosti a zručnosti tvorby didaktických testov cez EduPage  

- aplikovať nadobudnuté zručnosti v pedagogickej praxi 

 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu 

Téma Dotácia hodín 

Práca s Microsoft Wordom a Excelom a PowerPointom 2 

Práca s obrázkami a tabuľkami, spracovanie učebných textov 2 

Možnosti využitia EduPage – komunikácia, testy, učebný materiál, 

prípravy, štandardy  

4 

Tvorba didaktických testov cez EduPage – dištančne  2 
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Rozsah  vzdelávacieho programu: spolu 10 hodín, z toho 8 hodín prezenčne, 2 hodiny 

dištančne 

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2021/2022 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončené vzdelávanie: 

1. Absolvovanie 90 % hodín z celkového rozsahu vzdelávania 

2. Spracovanie záverečného výstupu (didaktický test s využitím rôznych druhov otázok)  

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

Garant 

Mgr. Ľubomíra Martinská: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- PZ s druhou atestáciou, 

kariérová pozícia- triedny učiteľ  

Lektori vzdelávacieho programu 

Mgr. Ľubomíra Martinská: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- PZ s druhou atestáciou, 

kariérová pozícia- triedny učiteľ  

Mgr. Miroslav Sekula: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- PZ s prvou atestáciou, kariérová 

pozícia- riaditeľ školy  

 

Hodnotenie vzdelávania 

- spätnoväzbový hárok pre účastníkov vzdelávania (príloha C) 

 (spracovanie podľa Kirkpatrickovho modelu, Miklovič, 2013, s.225-227) 

- pozorovanie počas priebehu vzdelávania, pozorovanie aktivít počas realizácie 

 

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania 

- Vydané na konci školského roka  (príloha D) 

                

 

 


