
 Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 
 

Aktualizačné vzdelávanie je realizované podľa par. 57 zákona č. 138/2019 Z.z. 

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

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola, 

P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného 

vzdelávania nasledovne: 

 

druh programu 

vzdelávania 
názov programu Termín 

rozsah 

v hodinách 

aktualizačné 

vzdelávanie 

Rozvoj školy s dôrazom na inkluzívne hodnoty 

Modul 3 Nurture škola  

Prístup k učeniu pre všetkých (2. skupina) 

05.01.2023 5+2 h 

 

Hodnotenie v prvej pracovnej skupine vzdelávania prebehlo na základe hodnotiaceho hárku. 

Účastníci seminára boli požiadaní o vyplnenie hárka, ako nástroja pre hodnotenie výsledkov 

činnosti. Z 12 účastníkov vyplnilo dotazník 12 účastníkov, čo predstavuje 100%. 

Hárok obsahoval spolu 10 oblastí hodnotenia. Vyhodnotenie oblastí bolo účastníkmi realizované 

prostredníctvom hodnotiacej škály od 1 (úplne nesúhlasím) do 5 (úplne súhlasím). Jednotlivé 

oblasti sú vyhodnotené pomocou tabuľkového zobrazenia. Účastníci seminára mali možnosť 

zaznamenať svoj komentár pomocou troch silných a troch slabých stránok absolvovaného 

vzdelávania. Tieto komentáre boli prepísané do záveru vyhodnotenia v pôvodnom znení.  

Z hľadiska vyhodnotenia odpovedí v spätnoväzbových hárkoch je hodnotenie 1, 2 považované za 

negatívne a hodnotenie 3, 4, 5 za pozitívne. 
 

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku. 

Výsledok hodnotenia (počet hodnotení v stĺpcoch) 
 

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.   9,0% 45,5% 45,5% 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.    18,2% 81,8% 

Program splnil to, čo bolo sľúbené.    54,5% 45,5% 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.     9,0% 45,5% 45,5% 

Lektor bol veľmi dobre pripravený.    9,0% 91,0% 

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.    18,2% 81,8% 

Mali sme k dispozícii podporné materiály.    36,4% 63,6% 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.    45,5% 54,5% 

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedag. praxi.    27,3% 72,7% 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej 

pedagogickej praxe. 
  9,0% 54,5% 45,5% 
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Súhrn odpovedí 

Čo považujete za tri silné stránky absolvovaného vzdelávania? 

- zrozumiteľnosť, 
- aplikácia do praxe (3x), 

- pripravenosť a otvorenosť lektorov (4x), 

- zaujímavé nápady pre moju prax, 
- praktické aktivity, 

- dozvedela som sa informácie o projekte Nurture, 

- uvedomenie si, že Nurture princípy treba uplatniť aj medzi PZ, 

- časová dotácia – dostatok času, 
- teória prepojená s praxou, 

- sebapoznanie, 

- komunikácia, 
- zlepšenie a podpora komunikácie. 

 

Čo považujete za tri slabé stránky absolvovaného vzdelávania: 

- odpovede neuvedené 
 

Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok: 

- odpovede neuvedené. 


