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Plán profesijného rozvoja v zmysle§ 40 zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných 

zamestnancoch  na obdobie 2019 -2023 bol prerokovaný :  

 

 

 

 

   so zriaďovateľom dňa: ........................................ 

 

 

 

  v pedagogickej rade  dňa:.................................... 

 

 

 

  so zástupcami zamestnancov dňa:...................... 

 



 

1. Úvod 
 

V zmysle § 40 Zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch profesijný 

rozvoj je  

 proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,  

 získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na 

výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo na výkon činnosti 

vedúceho odborného zamestnanca, 

 získavania  profesijných kompetencií vyššieho kariérneho stupňa, 

 overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérneho stupňa, 

 získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej 

pracovnej činnosti, 

 využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

 

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania, tvorivej činnosti súvisiacej 

s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo 

umeleckej, sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo absolvovania odbornej stáže 

zameranej na inovovanie profesijných kompetencií. 

 

Zamestnávateľ – Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, 

Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 82106 Bratislava, podporuje rôzne formy vzdelávania 

pedagogických zamestnancov: 

 

 motivuje pedagogických zamestnancov k neustálemu sebavzdelávaniu, 

 podporuje rozvoj osobnostných vlastností, 

 podporuje prípravu zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, uvádzať 

začínajúcich pedagógov do praxe, 

 zabezpečuje prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie kompetencií, hlavne 

jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať s IKT, 

 nabáda získavať  najnovšie poznatky z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, 

a tak rozvíjať čitateľskú, finančnú a prírodovednú gramotnosť žiakov. 

 

Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania 

školy. Potreby profesionálneho rastu zamestnancov zisťujeme hodnotiacimi rozhovormi, 

diskusiami, dotazníkmi a pod.  

 

 

2. Východiská 
 

2.1.Legislatívne východiská :  

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

a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2.Teoretické východiská:  

Profesijný rozvoj PZ a OZ je súbor aktivít vedúcich k zdokonaľovaniu výkonu 

profesie PZ a OZ a skvalitňovaniu výsledkov učenia sa žiakov. 

  



Východiskom tvorby plánu profesijného rozvoja  školy je: 

 profesijný štandard,  

 koncepcia ZŠ s MŠ, 

 požiadavky na vzdelávania PZ a OZ podľa školského zákona, 

 úlohy vyplývajúce zo Školského vzdelávacieho programu, 

 plán osobného profesijného rozvoja. 

 

 

 

3. Ciele profesijného rozvoja školy 
 

3.1 Profesijný rozvoj 

 

Profesijný rozvoj sa týka všetkých pedagogických zamestnancov,  ( t.j.  riaditeľa, zástupcu 

pre 1. a 2. stupeň, vychovávateliek ,  pedagogického asistenta)    a odborných  zamestnancov 

.  

Profesijný rast týchto zamestnancov vyžaduje osvojovanie si nových poznatkov, 

systematicky pracovať na svojom osobnom rozvoji.  

 

3.2 Ciele 

 

 Učiteľ bude pracovať  na svojom osobnostnom a profesijnom rozvoji 

prostredníctvom  celoživotného vzdelávania, využívať rôzne varianty a príležitosti 

k profesijnému rozvoju. 

 Učiteľ bude analyzovať  a vyhodnocovať kvalitu svojej pedagogickej práce 

prostredníctvom rozmanitých techník. Na základe výsledkov reflexie ( od žiakov, 

rodičov, vedenia školy )  a sebareflexie učiteľ zrealizuje zmeny vo svojej 

pedagogickej činnosti, naplánuje svoj profesijný rast. 

 Učiteľ sa bude  podieľať na tímovej práci, spolupracovať  s kolegami . 

 Učiteľ bude zodpovedať  za implementáciu úloh stanovených v kurikulárnych 

dokumentoch do vlastnej práce. 

 

     3.3 Kompetencie 

 

     Okrem získavania odborných kompetencií je prioritou školy v najbližších 4 rokoch   

     rozvíjať aj tieto kompetencie učiteľov: 

 kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy na úrovni triedy, 

 spolupráca v kolektíve  a jej využitie k vlastnému poznávaniu, 

 iniciatíva a schopnosť podporovať aktivizujúce metódy, 

 efektívna komunikácia, 

 schopnosť nachádzať , analyzovať informácie a využívať ich v praxi, 

 zvedavosť a predstavivosť, podpora aktívneho učenia sa žiakov. 

 

 

      3.4 Zodpovednosť za rozvoj 

 

     Učiteľ si vo svojom osobnom , ročnom pláne určí kompetencie, ktoré chce získať. Tie musia 

byť v súlade s požiadavkami školy a štvorročného plánu profesijného rozvoja. Po splnení 



požiadaviek vzdelávania učiteľ predloží žiadosť o zaradenie do vyššej kariérovej pozície, resp. 

bude poverený úlohami, ktoré priamo súvisia s daným typom absolvovaného vzdelávania. 

 

4. Rozvojové aktivity 

 
Rozvojové aktivity tvoria metódy a formy ďalšieho vzdelávania učiteľov. Rozvojové aktivity 

môžu byť ukončené získaním kreditov a ich následným uplatnením v rámci kariérneho postupu.  

 

4.1.Vzdelávacie aktivity organizované školou 

 

 Vzdelávanie a podpora osobnostného rozvoja PZ a OZ zamerané pre potreby modernej 

školy – využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 Vzdelávanie žiakov so ŠVVP a ich kompenzačné pomôcky, potrebné k úspešnému 

osvojeniu potrebných kompetencií. 

 Priebežné vzdelávanie sa v oblasti didaktiky vyučovania so zameraním sa na ciele 

vyučovacieho procesu, didaktických zásad, metód a organizačných foriem. 

 

 

Individuálne vzdelávanie učiteľov bude prebiehať aj: 

 prostredníctvom hospitácií  - napr. učiteľ-učiteľ, učiteľ-vedenie školy – classroom 

managemant.  

 Samoštúdiom – využívanie informačných zdrojov. 

 Sledovaním  aktuálnych legislatívnych zmien v školstve a orientáciou  sa v nových 

predpisoch. 

 

4.2. Organizované vzdelávanie 

 

Požadované kompetencie získa učiteľ prostredníctvom akreditovaných 

poskytovateľov vzdelávania napr. v MPC, ďalšie vzdelávania cez „Comenius 

Inštitút“, Združenie maďarských pedagógov na Slovensku. 

 

4.3. Metódy 

 

 Metódy vzdelávania pri výkone práce na pracovisku – mentoring, uvádzanie, 

pozorovanie práce iných skúsenejších kolegov, classroom managemant, 

benchstorming. 

 Metódy vzdelávanie používané pri výkone práce i mimo pracoviska - poverenie 

úlohou, projekty, online vzdelávania. 

 Metódy vzdelávania mimo pracoviska – prednáška, diskusie, výcvik interaktívnych 

zručností, nácvik asertivity, worskshopy. 

 

 4.4  Formy vzdelávania 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje 

ako: 

 Kvalifikačné vzdelávanie. 

 Funkčné vzdelávanie. 

 Špecializačné vzdelávanie. 

 Adaptačné vzdelávanie. 



 Aktualizačné vzdelávanie. 

 Inovačné vzdelávanie. 

             

 

 

 

4.5 Metódy vyhodnocovania aktivít 

 

Vzdelávanie musí zodpovedať požiadavkám a vízii školy, no i zohľadňovať osobnú 

motiváciu učiteľa. 

Metódy vyhodnocovania:  

 zdieľať získané kompetencie na zasadnutiach MZ a PK, pracovných poradách, 

 porovnávať výkony žiakov pred a po aplikácii získaných kompetencií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 11. 11. 2019                                          Spracovala: Mgr.Monika Maurská 

         riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

Platnosť/revidovanie Dátum Zmeny, inovácie, úpravy 

platný 1. 12. 2019  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

Ročný plán profesijného rozvoja 2019-2020 /príloha č. 1/ 

Osobné plány profesijného rozvoja pre školský rok 2019-2023  /príloha č. 2/ 

                    

 

Ročný plán profesijného rozvoja 2019-2020 – príloha č. 1 

 

 

V školskom roku  2019-2020 prejavili PZ a OZ  záujem vzdelávať sa v oblastiach: 

 aktuálnych trendov v didaktike, pedagogike a psychológii, v oblasti pedagogickej 

diagnostiky a hodnotenia žiakov, 

 rozvoja jednotlivých gramotností – jazykovej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej, 

 nových metód vyučovania informatiky 

 aktivizačných metód, 

 vývinových porúch učenia, 

 predchádzaniu sociálno-patologických javov v ZŠ, 

 výchovného poradenstva, 

 zvýšenia pedagogickej kvalifikácie ( DPŠ, rigorózne štúdium, atestácie ...). 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa bude  

organizovať podľa ponuky MPC a iných akreditovaných  poskytovateľov vzdelávania  

ako: 

 Kvalifikačné vzdelávanie. 

 Funkčné vzdelávanie. 

 Špecializačné vzdelávanie. 

 Adaptačné vzdelávanie. 

 Aktualizačné vzdelávanie. 

 Inovačné vzdelávanie. 

            Aktuálna školská legislatíva umožňuje škole organizovať aktualizačné vzdelávanie. 

 

 

Predbežný harmonogram vzdelávania - priebežne bude aktualizovaný 

 

 

 

Názov vzdelávanie Predpokladaný termín PZ/OZ 

Individuálne vzdelávanie priebežne všetci 

Aktualizačné vzdelávanie  

 Vzdelávanie žiakov 

so ŠVVP a ich 

kompenzačné 

pomôcky, potrebné 

k úspešnému 

osvojeniu potrebných 

kompetencií. 

 

1. polrok 1.stupeň, 2. stupeň  

Aktualizačné vzdelávanie 

 Vzdelávanie 

a podpora 

 Všetci PZ a OZ 



osobnostného 

rozvoja PZ a OZ 

zamerané pre potreby 

modernej školy – 

využitie IKT vo 

výchovno-

vzdelávacom 

procese. 

 

Adaptačné vzdelávanie September - jún Začínajúci PZ 

   

   

   

 


