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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠKOLY 

Názov školy: Špeciálna materská škola, Komenského 25, 

Pezinok 

Názov ŠkVP: Mravček 

Stupeň vzdelania: predprimárne 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Formy výchovy a vzdelávania: celodenná 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

Zriaďovateľ: Okresný úrad – odbor školstva 

Adresa: Tomášikova 46, Bratislava 

Kontakty: e-mail: takacova@ksuba.sk 
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2 Názov školského vzdelávacieho programu 

Mravček 

Motto: „Aj cesta môže byť cieľ...“ 

Mravček je pre nás symbolom spôsobu práce a vzájomnej interakcie pri spoločnej činnosti 

dieťaťa a učiteľa. V strede nášho záujmu je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt, sleduje 

sa rozvoj jeho osobnosti. Máme na zreteli, aby sa dieťa nielen učilo a naučilo, ale spájame 

jeho vzdelávanie s humánnymi aspektmi – pokojnou atmosférou, eliminujeme stres. Našou 

snahou je vytvoriť prostredie, kde sa deti v špeciálnej materskej škole cítia spokojné, 

neohrozované, aby boli učiteľmi prijímané také aké sú, bez predsudkových rozdielov. 

 V školskom programe rešpektujeme:  

 rodinu dieťaťa predškolského veku, 

 vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku, 

 možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského 

veku, 

 individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku, 

 prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa, 

 špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania, 

 činnostný, hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom 

hier a výchovno-vzdelávacích činností. 
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3 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-

motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské 

vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom pre plnenie tohto hlavného cieľa je 

jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu tak, aby 

rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 

 

Všeobecne platné ciele a vlastné špecifické ciele:  

 všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa, 

 rozvoj individuality dieťaťa, 

 privykanie dieťaťa na zdravý spôsob života, 

 zabezpečenie pocitu bezpečia a spokojnosti dieťaťa, 

špecifické ciele 

 vytvorenie podmienok pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti 

v dospelosti, 

 kompenzovanie poškodených schopností, 

 habilitačný rozvoj zaostávajúcich vývinových schopností, 

 odstraňovanie druhotných problémov (napr. správania), 

 výučba každodenných praktických schopností pomocou špeciálnych metód, 

vytvorenie základného adaptívneho správania, 

 rozvoj cielených sociálnych a komunikačných schopností, 

 cielené kompenzovanie vývinového zaostávania vyplývajúceho z autizmu alebo 

ďalších pervazívnych vývinových porúch a z pridružených poškodení, 

 zabránenie vytvorenia stereotypného, neadekvátneho správania, resp. jeho korekcia, 

 vytvorenie špecifického, protetického, augmentatívneho prostredia, nástrojov, metód 

správneho návykového systému a osvojenie si jeho použitia. 
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Z hľadiska nerovnomernej štruktúry schopností detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami je prvoradým cieľom rozvíjanie 

 zaostávajúcich oblastí, 

 rozvíjanie priemerných, resp. vynikajúcich schopností. 
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4 Vlastné zameranie školy 

V triedach špeciálnej materskej školy pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami (ďalej AU a PVP) poskytujeme predprimárne vzdelávanie  – podľa 

vzdelávacieho programu pre deti s s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

pre predprimárne vzdelávanie. Obsah a ciele vzdelávania jednotlivých vzdelávacích oblastí sú 

prispôsobené stupňu a charakteru AU alebo ďalších PVP nepostupujeme podľa obsahového a 

výkonového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách (2016).  Vychádzame zo základného rozsahu učiva, ktoré má dieťa s AU 

alebo ďalšími PVP prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov zvládnuť počas 

predprimárneho vzdelávania primerane svojim možnostiam a schopnostiam. Deťom poskytujeme 

denne odbornú logopedickú starostlivosť realizovanú špeciálnym pedagógom - logopédom, 

zameranú na rozvoj schopností potrebných pre správny rozvoj vnímania, porozumenia reči. 

V edukačnom procese  implementujeme špecifické spôsoby prenosu informácií – alternatívne 

komunikačné systémy: 

 prostredníctvom zvukov,  

 pohybmi alebo postavením rúk, 

 hrou a používaním komunikačných symbolov a rôznych komunikačných prostriedkov 

(verbálneho i neverbálneho prejavu). 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese používame špecifické metódy a postupy, pričom cielene 

a komplexne pôsobíme na komunikačnú schopnosť dieťaťa. Rešpektujeme schopnosti 

a rozvojové možnosti jednotlivých detí so zámerom postupne splniť požiadavky na 

vzdelávanie.  Dbáme na celostný osobnostný rozvoj dieťaťa a na rozvoj jeho tvorivosti, ako aj 

na rozvoj prvotnej počítačovej gramotnosti. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

aplikujeme moderné a inovatívne výchovno-vzdelávacie stratégie, vo veľkej miere využívame 

informačno-komunikačné technológie. Zohľadneniu individuálnych potrieb detí s AU a PVP 

pomáha i znížený počet detí v triede. 

Za plnenie pedagogického zámeru školy zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. 
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5 Učebné osnovy 

Výchova a vzdelávanie detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

sa podľa § 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 245/2008 Z. z.) uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu pre deti s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre predprimárne vzdelávanie. 

 Deti s AU alebo ďalšími PVP v predprimárnom vzdelávaní nepostupujú podľa 

obsahového a výkonového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách (2016).   

 Vzhľadom na charakter postihnutia pre deti s AU alebo ďalšími PVP je určený obsah 

vzdelávania a špecifické ciele vzdelávania vzdelávacím programom pre deti s autizmom 

a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre predprimárne vzdelávanie, schválené 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 2017 pod 

číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017. 

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie:  

Detský autizmus (F84.0), Atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), Iná detská 

dezintegračná porucha, (F84.3), Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a 

stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), Iná pervazívna vývinová porucha 

(F84.8), Pervazívna vývinová porucha bližšie neurčená (F84.9).  

 

5.1 Východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti  

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sa prispôsobuje individuálnym osobitostiam 

každého dieťaťa AU alebo ďalšími PVP. Deti sa vzdelávajú podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu (IVP) v každej forme vzdelávania. Plánovanie vyplýva z:   

 charakteristiky dieťaťa, 

 aktuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa, 

 materiálno-technických a priestorových podmienok špeciálnej materskej školy. 

Organizácia denných činností je flexibilná, prispôsobená individuálnym potrebám každého 

dieťaťa s AU a PVP. Zohľadňuje: 

 aktuálny stav dieťaťa, 
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 prihliada na špecifické potreby a možnosti dieťaťa, 

 zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové 

prostredie, individuálne osobitosti), 

 vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa, dodržiava stanovený čas na činnosti 

zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie). 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujeme povahe predprimárneho vzdelávania, 

okolnostiam a záujmom detí tak, aby sa jednotlivé výchovno-vzdelávacie oblasti prepájali. Pri 

plánovaní zohľadňujeme aktuálny psychický a fyzický stav detí,  prihliadme na špecifické 

potreby a možnosti detí.  
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6 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

Predprimárne vzdelanie dieťa získa spravidla absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a 

dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o jeho získaní je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania, ktoré vydávame v posledný vyučovací deň daného školského 

roku. 

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v 

základnej alebo v špeciálnej základnej škole.  
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7 Personálne zabezpečenie  

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy pre túto organizačnú zložku školy majú 

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s druhou atestáciou. Pedagogický zbor 

špeciálnej materskej školy pre deti s AU a PVP tvoria 1 triedna učiteľka s vsokoškolským 

vzdelaním II. stupňa, 1 učiteľka s úplným stredoškolským vzdelaním a asistentka. 

 Pedagogickí zamestnanci spĺňajú  kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti, 

– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii detí, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy, 

– ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej 

komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými 

schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív 

s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, 

– sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo 

ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. 

 

V rámci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej CŠPP) pracujú 5 odborní 

zamestnanci na pozíciách 2 psychológ, 2 špeciálny pedagóg a 1 logopéd, ktorí spĺňajú 

požadovanú odbornú spôsobilosť.  

Psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, 

skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie  

k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách 

a školských zariadeniach. 

Špeciálnno-pedagogický zamestnanci vykonávajú odborné činnosti v rámci špeciálno-

pedagogickej diagnostiky, individuálnej intervencie pre deti a žiakov s NKS, mentálnym 

postihnutím, pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo 

zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou 

porúch správania. Odborní zamestnanci kooperujú s pedagogickými zamestnancami, 

poskytujú poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov ako 

aj pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. 
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8 Materiálno – technické a priestorové podmienky 

Špeciálna materská škola pre deti s AU a PVP v Pezinku je súčasťou Spojenej školy, ktorá je 

školou pavilónového typu (5 pavilónov).  

Trieda špeciálnej materskej školy pre deti s AU a PVP je umiestnená na poschodí v prvom 

pavilóne A. Trieda je vybavená viacúčelovým výškovo nastaviteľným nábytkom, pracovnými 

boxami. Priestor sa efektívne využíva na realizáciu pohybových aktivít a hrových činnosti 

podľa záujmu detí. Deti majú k dispozícii: 

 kvalitnú a modernú informačnú technológiu – interaktívnu tabuľu s počítačom, 

tlačiareňou, ktorá umožňuje rozvíjať hravou formou nielen základné zručnosti práce s 

počítačom, ale aj jazykové znalosti, základy matematiky, prírodných vied a 

kreatívneho myslenia, 

 priestory s relaxačnými prvkami, logopedickú miestnosť, multifunkčnú, relaxačnú 

miestnosť snoozelen  

 a v priestoroch špeciálnej základnej školy počítačovú učebňu, telocvičňu a detské 

ihrisko. 

 

V teplých mesiacoch roka môžu pre realizáciu edukačných aktivít a relaxáciu využívať aj 

altánok vybudovaný v areáli školy. Triedy sú dobre materiálne i technicky vybavené. 

Disponujeme množstvom didaktických pomôcok, hračiek, edukačného softwaru aj softwaru 

pre logopedickú terapiu (Detské kútiky, Fonoprogram I, Alík, Martinko, on line výukovými 

programami a iné), triedy sú pripojené na internet. S pomocou OZ a rodičovského združenia 

dopĺňame nové moderné učebné pomôcky a odbornú literatúru.  

Ďalšie priestory: 

 učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom, 

prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi, 

 štrukturované priestory na individuálne vzdelávanie detí s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami, 

 priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním, 

 priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok, 

 priestory pre stravovanie rešpektujúce hygienické normy, 
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 priestory pre vedenie školy a odborných zamestnancov (miestnosti riaditeľky, 

zástupkýň riaditeľky, hospodára, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, 

logopéda a pod.), so zodpovedajúcim technickým vybavením a nábytkom, 

 miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív, 

 priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne), 

 spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, detí, učiteľov a učiteľky vybavené 

dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a zásobníkmi 

pre jednorazové utierky,   

 ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu materskej školy. 
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9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a 

hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka školy.  

 Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému 

zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.  

 Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej 

školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej 

pracovnej náplne.  

 Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára 

časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Špeciálna materská škola (ŠMŠ) denne 

zabezpečuje pre deti pitný režim, je voľne dostupný v triedach.  

 Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň  MŠ Bystrická v Pezinku. Stravovanie 

detí má pevne stanovený čas vo výdajni stravy v priestoroch školy. 

 Materská škola vedie evidenciu úrazov detí. Problematika zaistenia bezpečnosti a 

ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa 

prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej 

úrovni situácie ohrozujúce zdravie.  

 Snažíme sa, aby v triedach boli vytvorené vyhovujúce podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Všetky bezpečnostné revízie sú 

urobené včas. Zamestnanci absolvujú pravidelné školenia o BOZP a PO, pravidelne 

uskutočňujeme kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a kontroly ochrany pred požiarmi. 

Dbáme na základné fyziologické potreby detí, vytvárame podmienky pre ich zdravý vývoj. 

Predovšetkým dbáme na hygienické podmienky a čistotu, osvetlenie, vetranie, teplotu a na 

zaistenie bezpečnosti detí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti dodržiavame všetky 

bezpečnostné predpisy. Deti sú veku primeraným spôsobom poučené o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri výchove a vzdelávaní vždy na začiatku školského roka pri nástupe detí do 

zariadenia, pred hromadnými školskými akciami i pred prázdninami. 
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 Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Na dobrej úrovni máme sociálne 

zariadenia. V zariadení platí písomný zákaz fajčenia, používania alkoholu a psychotropných 

látok vo všetkých objektoch. 

 Pravidelnosť kontrol BOZP, PO a odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje 

riaditeľka školy externým bezpečnostným a požiarnym technikom.  

 Pri starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci ŠMŠ riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne 

rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v Prevádzkovom poriadku a v Školskom 

poriadku materskej školy. 
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10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Hodnotenie detí realizujeme pedagogickým diagnostikovaním, ktorého cieľom je zisťovanie, 

identifikovanie, charakterizovanie a hodnotenie úrovne rozvoja dieťaťa ako výsledku 

výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Využíva sa na zaisťovanie napredovania vývoja 

dieťaťa pri plnení štandardov v predprimárnom vzdelávaní. Zároveň ako súčasť edukačného 

procesu napomáha cieľavedomému a systematickému podporovaniu rozvoja základov 

kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku, pričom dominuje priebežné pedagogické 

diagnostikovanie prostredníctvom pozorovania a analýzy hry a pedagogické diagnostikovanie 

detských výtvorov (výtvarné činnosti), práce v pracovných zošitoch. 

 Výsledky diagnostikovania slúžia pre určenie aktuálnej rozvojovej zóny, na 

plánovanie a určenie ďalších výchovných postupov, na prehodnocovanie efektivity výchovno-

vzdelávacieho pôsobenia, ako aj na overenie dosahovania kompetencií a cieľov edukačného 

procesu. 

 Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 
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11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu zamestnancov. 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie požiadaviek 

jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokážu úspešne 

vykonávať zverené úlohy. 

 Úlohou vedúceho zamestnanca – vedúceho MZ, zástupkyne riaditeľky školy 

a riaditeľky školy je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich 

pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a motivovania 

zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom a jeho 

podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah 

zamestnanca k práci, stotožnenie sa zamestnanca s cieľmi školy. 

 Ďalej slúži na vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov, 

prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie nevhodných zamestnancov, identifikovanie 

potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácii 

ich pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy 

zvyšovať výkonnosť. 

Oblasti hodnotenia učiteľov: 

 plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej 

agendy, vedenie a práca s deťmi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, 

dosiahnuté výsledky, plnenie termínov), 

 fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne 

vzťahy, spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, schopnosť rozhodovať, 

schopnosť viest spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi žiakov), 

 úsilie učiteľa venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností, 

schopností). 

 

Hodnotenie zamestnanca v našej škole prebieha v dvoch rovinách: 

Neformálne hodnotenie 

Je zamerané na priebežné hodnotenie nadriadeným v priebehu výkonu práce. Má príležitostnú 

povahu, je skôr determinované situáciou daného momentu, pocitom hodnotiaceho. Ide o 

súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, súčasť priebežnej kontroly 
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plnenia pracovných úloh a pracovného správania. Vykonáva ho každý vedúci zamestnanec 

školy bez ohľadu na vzťah priamej nadradenosti voči zamestnancovi a riaditeľ školy. 

Ide o dennú kontrolu nástupu na pracovisko a odchodu z pracoviska, správanie k deťom, 

rodičom, kolegom, úprava zovňajšku učiteľa, dodržiavanie pracovného poriadku, zásad 

BOZP a PO, používanie OPP. 

Formálne hodnotenie 

Formálne hodnotenie je periodické, vykonáva sa v pravidelnom intervale. Vytvárajú sa z neho 

dokumenty, ktoré sa zaradujú do osobných materiálov zamestnanca a slúžia ako podklady pre 

ďalšiu personálnu činnosť.  

Formálne hodnotenie: 

 hodnotí zamestnancov komplexnejšie podľa znalostí, zručností, kvalít, 

 lepšie rozpoznáva, oceňuje, rozvíja silné stránky zamestnanca, 

 lepšie rozpoznáva slabé stránky zamestnanca a umožňuje ich efektívnejšie 

odstraňovanie 

 umožňuje lepšie rozpoznať potrebu vzdelávania a rozvojový potenciál zamestnanca, 

jeho vhodnosti pre vykonávanie náročnejšej práce, 

 sústavnejšie orientuje pozornosť na výkon, 

 zisťuje osobný vzťah zamestnanca k práci, škole ako pracovisku, k cieľom školy, k 

deťom, kolegom, rodičom, k nadriadeným, 

 prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky na pracovisku. 

 

Patrí sem sledovanie výsledkov detí, ich zapájanie do súťaží, tvorba projektov pre deti, 

zapájanie do ďalšieho vzdelávania, tvorba učebných pomôcok, zavádzanie inovatívnych 

foriem, zapájanie do mimoškolskej činnosti, vzájomné hodnotenie učiteľov, hodnotenie 

učiteľov rodičmi. Neoddeliteľnou súčasťou je hodnotenie vedenia pedagogickej 

dokumentácie, tvorba plánov, ich plnenie, vedenie ostatnej písomnej agendy, aktívna účasť na 

poradách, zasadnutiach MZ, podieľanie sa tvorbe a realizácii školského vzdelávacieho 

programu, šírenie dobrého mena – zvyšovanie morálneho kreditu školy. 

 Dôležitou súčasťou je hospitačná činnosť nadriadeného zamestnanca a písomný 

záznam z hospitácie s odporučením a opatreniami na skvalitnenie práce učiteľa. Jedenkrát 

ročne vedie riaditeľ školy alebo zástupkyňa riaditeľa školy so zamestnancami osobný 

pohovor. Na pohovore sa na základe neformálneho hodnotenia, hospitačnej činnosti, 

výchovno-vzdelávacích výsledkov detí, mimoškolskej činnosti učiteľa hodnotia odborné 
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schopnosti učiteľa a jeho predpoklady na plnenie nových úloh. Súčasťou pohovoru je aj 

hodnotenie jeho interpersonálnych zručností, čiže ako vychádza s kolegami, nadriadenými, 

deťmi i rodičmi. Hodnotí sa jeho prístup k práci – samostatnosť, lojálnosť, spoľahlivosť, 

zodpovednosť, zmysel pre sebadisciplínu. Na konci školského roku vypracuje pedagogický 

zamestnanec autoevalvačný hárok, kde sám zhodnotí prínosy a negatíva svojej edukačnej 

aktivity v danom školskom roku. Výsledkom pohovoru je celkové hodnotenie pracovníka v 

písomnej forme, v podobe vyplneného hodnotiaceho formulára. 

 Hodnotený zamestnanec dostáva spätné informácie o svojom výkone. Tieto informácie 

sú podkladom pre skvalitnenie práce, odstránenie nedostatkov a chýb. Súčasne mu hodnotenie 

pomáha stanoviť úlohy na budúce obdobie a vytvára pre ich plnenie primerané podmienky. 

 Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 
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12 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov. Riaditeľka školy 

vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov. V rámci 

sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne diskutujú a 

konzultujú na pedagogických radách a metodických združeniach na rôzne odborné témy. 

Poradné orgány riaditeľky školy sa podieľajú na internom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov – vzájomne si odovzdávajú informácie zo vzdelávacích aktivít. Sledujú 

aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických 

dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na webových sídlach: www.minedu.sk, 

www.statpedu.sk, www.siou.sk, www.vudpap.sk a ďalších. 

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne 

rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

vypracovanom v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


