
Aj v šk.roku 2022/2023 poskytujeme súčinnosť pri zabezpečovaní 
aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov 
pre MŠ, ZŠ a SŠ 
 

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE 

V súlade s potrebami školy a školského zariadenia je povinnosť pedagogických a odborných zamestnancov 
absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Za absolvovanie aktualizačného vzdelávania nie sú žiadne príplatky, doklady o 
absolvovaní aktualizačného vzdelávania tvoria súčasť atestačného portfólia.  

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola/školské zariadenie. Program a rozsah aktualizačného 
vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb 
upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise. 

Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu 
najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok.  

V šk. roku 2022/2023 výnimočne sa určuje povinne najmenej v rozsahu 20 hodín aktualizačného vzdelávania so 
zameraním najmä na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. 
Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023. 

Vzdelávanie sa môže organizovať prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú 
formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho online prenosu a prebieha 
obvykle cez softvérovú platformu ZOOM. 



V šk.roku 2022/2023 budeme školám a školským zariadeniam poskytovať súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj 
pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na nasledujúce oblasti:  

• Oblasť inklúzie   
o  Integrácia a inklúzia v našich školách  
o  Od diagnózy k potrebám 
o  Práca s triednou skupinou so zameraním na rozvoj osobnosti žiakov 

• Oblasť rozvoja soft skills pedagógov 
o  Stres za katedrou a predchádzanie syndrómu vyhorenia  
o  Umenie komunikácie v škole  

Obsahovú náplň školenia je možné po konzultáciách s lektormi prispôsobiť špecifickým požiadavkám školy. 

Naši lektori:  

• PhDr. Jana THOLTOVÁ, PhD.  – psychologička s II.atestáciou, terapeutka, riaditeľka SCŠPP  
• PaedDr. Tatiana GANDELOVÁ – špeciálna pedagogička s I.atestáciou, riaditeľka SCŠPP, filiálna terapeutka  
• PaedDr. Marcela SKOČÍKOVÁ, PhD. – špeciálna pedagogička s II.atestáciou, školská špeciálna pedagogička  

 

Rozsah, forma a metódy vzdelávania 

Časová dotácia vzdelávania je od 4. do 10 hodín (2x5) - vždy podľa dohody so školou a podľa jej aktuálnych potrieb. 
Realizované je prevažne zážitkovou formou. Počet účastníkov je preto max. 20 v jednej vzdelávacej skupine.  

 

Cena  



za aktualizačné vzdelávanie sa odvíja od zvoleného počtu hodín a aj od počtu účastníkov. V prípade upresnenia 
požadovaného počtu hodín a počtu účastníkov záujemcom obratom zašleme cenovú ponuku. 

 

 

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka prípravy a realizácie aktualizačného vzdelávania, 
kontaktujte nás prosím:  

• Telefonicky 0948 878 875, 0948 878 876, 0948 878 877  
• alebo prostredníctvom e-mailu riaditelstvo@euporadna.sk, centrala@euporadna.sk   
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