
Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnacov 

 
Aktualizačné vzdelávanie je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných 
na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych  
predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 

alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti. 
 

Povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín  
 

Novelou zákona 138/2019 sa zavádza povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín. 
V školskom roku 2022/2023 podľa § 90d ods. 12 sa nariaďuje povinnosť mať min. 20 hodín 

aktualizačného vzdelávania. Viac v článku Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/23. 
 

 

Zákon nariaďuje nasledovné témy aktualizačného vzdelávania: 

 
• zmeny školského kurikula, 

• inkluzívne vzdelávanie, 

• digitalizácia výchovy a vzdelávania.  
Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci, 
zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity. 

 

Škola môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom 

inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na 

poskytovanie inovačného vzdelávania. 
 
 

 

Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov 

 
v školskom roku 2022/23 

 

Názov Cieľ a obsah cieľová skupina dátum rozsah počet 
 

 vzdelávania    účastníkov 
 

       
 

Formatívne Alternatívne metódy učitelia  I., stupňa, 26. 8. 4 64 
 

hodnotenie hodnotenia   učitelia II. stupňa, 2022 hodiny  
 

 a sebahodnotenia  žiakov, 
vychovávatelia    

 

 ŠKD, asistenti    
 

 

vyučovacie metódy 
   

 

 učiteľa    
 

       
 

Fenomény sveta Zoznamovanie sa učitelia  I., stupňa, 26. 8. 1 61 
 

 s novými  technikami učitelia II. stupňa, 2022 hodina  
 

 
vzdelávania v práci   so 

vychovávatelia    
 

 ŠKD, asistenti    
 

 

žiakmi na prírodovedných 
   

 

 učiteľa    
 

 predmetoch       
 

Počítaj, meraj, Zoznamovanie sa učitelia MŠ 28. 9. 2 1 
 

hravo s pohybom. s novými  technikami  2022 hodiny  
 

 vzdelávania  v práci     
 

 s deťmi predškolského     
 

 veku, matematická     
 

 gramotnosť.      
 

https://inklucentrum.sk/aktualizacne-vzdelavanie-v-skolskom-roku-2022-2023/


 

Kritické a Vzdelávanie   bolo učitelia MŠ 12. 10. 3 7 

analytické myslenie zamerané na rozvoj  2022 hodiny  

v kurikule MŠ. kritického  a analytického     

 myslenia        
        

Práca s Poznať  prácu učitelia MŠ 02. 11. 2 16 

interaktívnou s interaktívnou knihou  2022 hodiny  

knihou a a elektronickou ceruzkou     

elektronickou a ich využitie v MŠ      

ceruzkou.         

Líný učitel Alternatívne   a učitelia  I. 8. 11. 4 52 

 podporujúce vyučovacie stupňa, 2022 hodiny  

 metódy,  metódy učitelia II.    

 hodnotenia    stupňa    

 a samohodnotenia žiakov     

Didaktické Rozšíriť a inovovať učitelia  I. 23. 11. 5 hodín 40 

reflektívne profesijné kompetenice stupňa, 2023   

komunity pedagogických   učitelia II.    

 zamestnancov zamerané stupňa, asistenti    

 na diagnostiku     

 učiteľského  kolektívu     

 v kontexte s indikátormi     

 profesijnej učiacej sa     

 komunity /PUK/.      

Kritické a Vzdelávanie   bolo učitelia MŠ 28. 11. 3 7 

analytické myslenie zamerané na rozvoj  2022 hodiny  

v kurikule MŠ. kritického  a analytického     

 myslenia        
       

Didaktické Rozšíriť a inovovať učitelia  I. 30. 11. 5 hodín 24 

reflektívne profesijné kompetenice stupňa, 2022   

komunity pedagogických   učitelia II.    

 zamestnancov zamerané stupňa, asistenti    

 na diagnostiku     

 učiteľského  kolektívu     

 v kontexte s indikátormi     

 profesijnej učiacej sa     

 komunity /PUK/.      

Didaktické Rozšíriť a inovovať učitelia  I. 18. 1. 5 hodín 17 

reflektívne profesijné kompetenice stupňa, 2023   

komunity pedagogických   učitelia II.    

 zamestnancov zamerané stupňa, asistenti    

 na diagnostiku     

 učiteľského  kolektívu     

 v kontexte s indikátormi     

 profesijnej učiacej sa     

 komunity /PUK/.      



 
Komunikácia 

s dieťaťom v 

ohrození 

 
Rozvoj komunikačných  
zručností v oblasti 

komunikácie s dieťaťom 

v ohrození, osvojenie si 

zásad komunikácie s 

dieťaťom so syndrómom 

CAN, oboznámenie sa so 

syndrómom CAN 

 
učitelia  I.  

stupňa, 

učitelia II.  
stupňa, asistenti  

 
15. 2. 

2023 

 
2 

hodiny 

 
50 

Implementácia 

inovatívnych 

vzdelávacích metód 

do výchovno-

vzdelávacieho 

procesu finančnej 

a čitateľskej 

gramotnosti 

 

Zoznamovanie sa 

s novými technikami 

vzdelávania v práci so 

žiakmi. Implementácia 

inovatívnych metód do 

výučby finančnej 

a čitateľskej gramotnosti. 

Tvorba materiálov 

a pracovných listov pre 

potreby finančnej 

a čitateľskej gramotnosti. 

učitelia  I., stupňa, 

učitelia II. stupňa, 

vychovávatelia 

ŠKD, asistenti 

učiteľa 

 

27. 2. 

2023 

 

 

4 

hodiny 

42 

Komunikácia so 

žiakom 

Udržať a aktualizovať 

profesijné kompetencie 

pedagogických 

zamestnancov v oblasti 

komunikácie a interakcie 

so žiakmi. Aktívne 

počúvať, prehĺbiť 

komunikačné zručnosti 

 

vychovávatelia 

ŠKD 

2. – 3. 3.  

2023 

14 

hodín 

7 


