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Program aktualizačného vzdelávania 

Názov vzdelávacieho programu:    Aktuálna legislatíva v školskom systéme  

Školský rok:   2021/2022 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie 

Forma  kontinuálneho vzdelávania: prezenčná, dištančná 

Cieľová skupina: PZ školy 

Hlavný cieľ:  

- Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch v oblasti 

školského vzdelávania  

Špecifické ciele:   

- získať nové vedomosti a informácie v právnych predpisoch v aktuálnej legislatíve v oblasti 

školstva 

- rozšíriť teoretické poznatky v zákone č. 138/2019 o pedagogických a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- poskytnúť informácie o právach a povinnostiach zamestnancov vyplývajúce  zo zákona č. 

138/2019 Z. z.  

- rozšíriť informácie o školskom zákone – č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- poskytnúť informácie o ďalšej legislatíve v oblasti školského vzdelávania 

-  aplikovať vybrané právne predpisy v pedagogickej praxi  

 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu 

Téma Dotácia hodín 

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2 

Charakteristika jednotlivých druhov vzdelávania podľa zákona č. 

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

a doplnení niektorých zákonov 

2 

Školský zákon – č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

2 
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Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

2 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji  

 

2 

 

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 (elektronický test s využitím rôznych druhov 

otázok)  

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

Garant 

PhDr. Miroslava Sekulová : kategória-učiteľ, kariérový stupeň- PZ s druhou atestáciou, 

kariérová pozícia- zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie  

Lektori vzdelávacieho programu 

PhDr. Miroslava Sekulová : kategória-učiteľ, kariérový stupeň- PZ s druhou atestáciou, 

kariérová pozícia- zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie  

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) 

                


