
 Základná škola s VJM Károlya Szemerényiho, Szemerényi Károly Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce 

Tel.: 035/6492 552, riaditel@zsmtvrdosovce.edu.sk 

 

 

Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2021/2022 

 

Téma aktualizačného vzdelávania: Novely zákonov č. 245/2008 (školský zákon), 138/2019 

(Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch) 

Termín: 3-4. marec 2022  

Forma: prezenčne 

Rozsah: 10 hod. 

 

Hlavné ciele aktualizačného vzdelávania: 

a) udržanie a obnovenie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej 

činnosti, 

b) získanie nových vedomostí o aktualizáciách zákonov č. 245/2008 a 138/2019 

 

Špecifické ciele: 

a) praktický pohľad na legislatívne zmeny týkajúcich sa základných škôl a pedagogických 

zamestnancov 

b) zmeny v pedagogickej dokumentácii, povinnej školskej dochádzke, vzdelávacích 

programoch, učebných plánoch či v oblasti komisionálnych skúšok a opakovania 

ročníka 

c) najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o pedagogických a odborných 

zamestnancoch 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu: 

TÉMA DOTÁCIA 

HODÍN 

Termín 

Školský zákon 5 hod 
3-4.3.2022 

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch 5 hod 

SPOLU 10 hod  

 

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie aktualizačného vzdelávania 

Požiadavky na úspešné ukončenie programu: 

- absolvovanie 100 % hodín rozsahu vzdelávania, 
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Personálne zabezpečenie a garant aktualizačného vzdelávania 

Odborný garant aktualizačného vzdelávania: PaedDr. Silvia Tóthová – riaditeľka školy 

Školiteľ aktualizačného vzdelávania: PaedDr. Silvia Tóthová – riaditeľka školy 

 

 

 

Tvrdošovce, 02.03.2022 

 

         PaedDr. Silvia Tóthová 

                   školiteľ a garant 

programu 

 

Príloha č. 1 Prezenčná listina 

Príloha č. 2 Hodnotiaci hárok 

Príloha č. 3 Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1 

Prezenčná listina 

Novely zákonov č. 245/2008 (školský zákon), 138/2019 (Zákon 

o pedagogických a odborných zamestnancoch) 

 

Termín: 3-4. 3. 2022 

 

p.č. MENO A PRIEZ. ZAM. podpis  

1. Tóthová Silvia   

2. Bírócziová Renáta   

3. Rosková Ildikó   

4. Csányiová Alexandra   

5 Vanya Lívia   

6 Csányiová Mária   

7 Buják  Beatrix   

8 Mészáros Halász Veronika   

9 Ivanics Gabriela   

10 Kosziba  Melinda   

11 Borbély Kinga   

12 Mojzešová Márta   

13 Szabó Kristína    

14 Mojzešová Adriana   

15 Greta Veres   

16. Mgr. Beata Takácsová   

    

    

    

    

    

    

      

 



 

 

 

Príloha č. 2 

 

Hodnotiaci hárok 

 

 
názov vzdelávacieho 

programu  

 

 

Novely zákonov č. 245/2008 (školský zákon) a 138/2019 (Zákon 
o pedagogických a odborných zamestnancoch) 
 

miesto konania 
 
prezenčne 
 

dátum 3-4.3.2022 

 
Hodnotenie uskutočneného vzdelávania  
do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označte krížikom ten stĺpec, ktorý vystihuje mieru Vášho súhlasu 
so vzdelávaním podľa škály pre hodnotenie:  

5 4 3 2 1 
úplne súhlasím súhlasím nedokážem plne 

zhodnotiť 
nesúhlasím úplne nesúhlasím 

 

Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5 

Vzdelávanie splnilo moje očakávania      

Na vzdelávaní som sa cítil dobre      

Program splnil to, čo bolo sľúbené/      

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času        

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.      

Boli poučné príklady z praxe      

Mali sme k dispozícii podporné materiály      

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi      

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi      

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha č. 3 

Základná škola s VJM Károlya Szemerényiho, Szemerényi Károly Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola, Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce 

Tel.: 035/6492 552, riaditel@zsmtvrdosovce.edu.sk 

 

 

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania 

Novely zákonov č. 245/2008 (školský zákon), 138/2019 (Zákon 

o pedagogických a odborných zamestnancoch) 

 

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Károlya Szemerényiho 

s VJM, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nová cesta 9, 941 10 

Tvrdošovce uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania 

nasledovne: 

 

p.č. druh 
programu 

vzdelávania 

názov programu v termíne rozsah 

1 aktualizačné 
vzdelávanie 

Novely zákonov č. 245/2008 

(školský zákon), 138/2019 

(Zákon o pedagogických 

a odborných zamestnancoch) 

 

3-4.3.2022 10 h. 

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku. 
 

Výsledok hodnotenia 

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania: 16 osôb 
 

5 4 3 2 1 

úplne súhlasím súhlasím nedokážem plne 

zhodnotiť 

nesúhlasím úplne nesúhlasím 

 

 

Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5 
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Vzdelávanie splnilo moje očakávania      

Na vzdelávaní som sa cítil dobre      

Program splnil to, čo bolo sľúbené      

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času      

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í      

Boli poučné príklady z praxe      

Mali sme k dispozícii podporné materiály      

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi      

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi      

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej 
pedagogickej praxe 

     

 

 

 

Tvrdošovce, 4.3.2022 
 

          PaedDr.Silvia Tóthová  

        riaditeľka školy 
 


