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Inovujeme vzdelávanie na OA Nitra 
 
 

Aktualizačné vzdelávanie vytvorené v súlade s § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, obsahové zameranie: 
oblasť nové kurikulum / inkluzívne vzdelávanie / digitálne zručnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Renáta Košovičová 

štatutárny zástupca poskytovateľa 
  



Názov a sídlo poskytovateľa  Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 

Identifikačné číslo 
poskytovateľa 

00161942  

Názov programu vzdelávania  
Inovujeme vzdelávanie na OA Nitra 
Aktualizačné vzdelávanie v oblasti nového kurikula / inkluzívneho 
vzdelávania / digitálnych zručností.  

Anotácia programu 
vzdelávania 

Aktualizačné vzdelávanie pokrýva 3 oblasti, ktoré sú prioritami 
v koncepcii rozvoja školy na obdobie 2022-2027. Vzdelávaním 
učiteľov v daných oblastiach zabezpečíme inováciu výchovno-
vzdelávacieho procesu na škole. 

Odborný garant programu 
vzdelávania 

za školu: Ing. Iveta Svitačová 
za poskytovateľa: Mladý podnikavec, OZ, Jánošíkova 59/563, Rajec  

 
Podpis: ....................................................................... 
 
Podpis: ....................................................................... 
štatutár poskytovateľa inovačného vzdelávania  

Druh vzdelávania v 
profesijnom rozvoji 

Aktualizačné vzdelávanie podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. 
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, realizované v rámci 
individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov podporeného z Plánu obnovy a odolnosti 
Slovenskej republiky (K7, R2) 

Rozsah vzdelávania v 
hodinách 

 20 hodín  

Forma vzdelávania  Prezenčná  

Ciele a obsah vzdelávania 

Hlavný cieľ inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu  

Čiastkové ciele 

- rozvoj digitálnych kompetencií 

zamestnancov 

- zavádzanie inovatívnych nástrojov do 

vzdelávania na OA 

- získavanie kompetencií na tvorbu 

a aktualizáciu vzdelávacieho kurikula 

        -    zlepšovanie kompetencií pre inkluzívne    

vzdelávanie 

 

 

Špecifické ciele 

- tvorba, úprava a vyhodnocovanie 
digitálneho obsahu 

- využívanie digitálnych nástrojov na 
inovácie procesov 

- základy špeciálnej pedagogiky 



- tvorba individuálneho vzdelávacieho 
programu 

- vytvorenie inkluzívnej klímy 
triedy/školy 

- tvorba vlastného ŠkVP 

- hodnotenie výsledkov žiakov z pohľadu 
zručností a kompetencií 

Tematické celky obsahu 
vzdelávania (ciele, obsah) 

Tematický celok  
Rozsah 

(h) 
Digitálne zručnosti 
Vyhodnocovanie digitálnych údajov a obsahu 

 
3 

Tvorba a úprava digitálneho obsahu 4 

Využívanie digitálnych nástrojov na inovácie procesov 4 

Inklúzia 
Základy špeciálnej pedagogiky 
 

1 

Tvorba individuálneho vzdelávacieho programu 
 2 

Tvorba inkluzívnej klímy triedy/školy 
 

 

2 

Inovatívne kurikulum 
Tvorba vlastného ŠkVP 
 

2 

Hodnotenie výsledkov žiakov z pohľadu zručností a 
kompetencií 

2 

Získané profesijné 
kompetencie absolventa 
programu vzdelávania 

Kompetencie orientované na žiaka: 
- identifikovať vývinové individuálne charakteristiky žiaka 

- akceptovať individualitu žiaka 
- identifikovať psychické a sociálne faktory učenia sa žiaka 

 
Kompetencie orientované na edukačný proces: 

- vedieť vybrať, vytvoriť a upraviť digitálny vzdelávací obsah 
- aplikovať digitálne prostriedky a aplikácie do procesu 

vzdelávania 
- vedieť vytvoriť individuálny učebný plán 
- vedieť hodnotiť výkon žiaka z pohľadu jeho zručností 

a kompetencií 
- vedieť tvoriť inovované kurikulum 

Opatrenia na zabezpečenie 
kvality 

Požiadavky na 
pedagogického 
zamestnanca a 
odborného 
zamestnanca 
pri zaradení na 
vzdelávanie 

všetci pedagogickí a odborní zamestnanci  

Personálne 
zabezpečenie 
vzdelávania a 

V zmysle zákona 138/2019 Z. z. lektora 
aktualizačného vzdelávania môže vykonávať 
pedagogický zamestnanec/ odborný 
zamestnanec  s 1. alebo 2. atestáciou.  



požiadavky 
poskytovateľa 
na odbornosť 
personálneho 
zabezpečenia 

Poskytovateľ vzdelávania je držiteľom 
oprávnenia vydaného MŠVVaŠ SR  

Materiálne, 
technické a 
informačné 
zabezpečenie 
vzdelávania 

učebné priestory vybavené PC a IKT, 
dataprojektor, Edupage   

Podmienky 
ukončenia 
vzdelávania  

- absolvovanie celého aktualizačného 
vzdelávania v rozsahu 20 hodín 

- príprava vyučovacej hodiny s 
implementáciou nadobudnutých 
kompetencií 

Autor programu  
Ing. Iveta Svitačová v spolupráci s 
Mladý podnikavec-občianske združenie, Jánošikova 59/563, Rajec 

Schválil  Mgr. Renáta Košovičová 

Odtlačok pečiatky 
poskytovateľa a podpis 
štatutárneho zástupcu 
poskytovateľa 

  

 


