
Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová

Mesto Handlová
Námestie baníkov 7

972 51 Handlová

Náš list/číslo                                              Vybavuje/linka                                                Miesto/dňa

VEC: Vyjadrenie k  plánu kontinuálneho vzdelávania

Podľa   §  35  ods.  8  zákona  č.  317/2009  Z.  z.  o pedagogických  zamestnancoch  a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov riaditeľ  školy  zodpovedá za kontinuálne
vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov
výchovy  a vzdelávania.  Ročný  plán  kontinuálneho  vzdelávania  v základnej  škole  riaditeľ  vydá  po
vyjadrení zriaďovateľa, v základnej umeleckej škole, v materskej škole a v školských zariadeniach so
súhlasom zriaďovateľa.
Vyhodnotenie  plánu  kontinuálneho  vzdelávania  za  predchádzajúci  školský  rok  a  návrh  plánu
kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov zasielame v tabuľkovej forme v prílohe listu.

V súlade  s uvedeným  žiadame  zriaďovateľa  o odsúhlasenie  Plánu  kontinuálneho  vzdelávania
pedagogických  zamestnancov  Základnej  umeleckej  školy,  Poštová  58,  Handlová  na  školský  rok
2018/19 .

Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom

.....................................................
      Katarína Bundová, DiS. art.

                             riaditeľka školy

Prílohy:
1) Vyhodnotenie plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ, Poštová

58, Handlová  za školský rok 2017/18
2) Plán Kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ, Poštová 58, Handlová

za školský rok 2018/19
3) Atestačné skúšky pedagogických zamestnancov



Príloha 1
Vyhodnotenie Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ, Poštová 58, Handlová za školský rok 
2017/18

P.č. Titul Meno Priezvisko
Druh

vzdelávania
Vzdelávacia inštitúcia Názov vzdelávacieho programu

Počet
kreditov

Šk.r.17/18

1.

DiS.art
Katarína Bundová aktualizačné

Solfimex Ľubeník
Práca s údajmi v prostredí 
Microsoft Excel

15 nerealizovalo sa, 
zaradené do plánu na 
šk. rok 2018/19

2.

DiS.art
Katarína Bundová

funkčné 

Katolícka univerzita v
Ružomberku

Vzdelávanie  pre  vedúcich
pedagogických zamestnancov

0
ukončené

3.
DiS.art

Elena Filipová
funkčné 
inovačné

MPC Žilina Funkčné inovačné vzdelávanie 
pre vedúcich ped.zamestnancov

0
prebieha

4.
Mgr. Zuzana Jakušovská  MPC Žilina

Prípravné atestačné štúdium pred

1 . atestáciou

0
ukončené

5.
DiS.art. Anežka Balušinská  MPC Žilina

Prípravné atestačné štúdium pred

1 . atestáciou

0
ukončené

6.
DiS.art.

Alexandr
a 

Vargová aktualizačné
Katolícka univerzita v

Ružomberku
Nové trendy v hud. edukácii 25

nerealizovalo sa, 
zaradené do plánu na 
šk. rok 2018/19

7.
DiS.art Matúš Minich

adaptačné
ZUŠ

Program  adaptačného
vzdelávania učiteľa ZUŠ

0
ukončené

8.
Mgr. Dajana Vencelová

adaptačné
ZUŠ

Program adaptačného 
vzdelávania ZUŠ

0
ukončené



Príloha 2
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ, Poštová 58, Handlová na školský rok 2018/19 (návrh)

P.
č.

Titul Meno Priezvisko

T
rv

an
ie

 a
 č

as
ov

á
 d

ot
ác

ia
(p

re
ze

nt
ač

n
e/

di
st

a
nč

n
e)

Vzdelávanie

Začiatok Koniec Poznámka

Druh
vzdelávania

V
zd

el
áv

ac
ia

in
št

itú
ci

a

Názov
vzdelávacieh
o programu

Cieľ vzdelávania

P
oč

et
kr

ed
ito

v

1. Dis.art. Alexandra Vargová 110 inovačné

Katolícka 
univerzita v
Ružomberk
u

Nové trendy 
v hudobnej 
edukácii

Získanie nových tvorivých podnetov, 
skvalitnenie a prehĺbenie odborných 
vedomostí a praktických zručností 
potrebných pre výkon ped. činnosti 
pedagóga hudobnej výchovy, hudobnej 
náuky, hry na klavíri, hry na organe, 
sólového spevu, zborového spevu a 
cirkevnej hudby.

25 bude 
upresnené

bude 
upresnené

Poplatok 129 €, 
prihlásená v šk. 
roku 2017/18

 2. Dis.art. Katarína Bundová 40/20 aktualizačné
Solfimex 
Ľubeník

Práca 
s údajmi 
v prostredí 
Microsoft 
Excel

Zdokonaliť profesijné kompetencie 
pedagogických zamestnancov v oblasti 
práce s údajmi tabelovanými v prostredí 
aplikácie Microsoft Excel na užívateľskej 
úrovni a vedieť ich aplikovať vo svojej praxi.

15 bude 
upresnené

bude 
upresnené

 Prihlásená v šk.
roku 2017/18

3. Dis.art. Elena Filipová  inovačné 
funkčné

MPC Žilina

Funkčné 
inovačné 
vzdelávanie 
pre vedúcich 
ped. zam.

Inovácia profesijných kompetencií vedúci 
pedagogických zamestnancov 0 04.12.2017

december
2018  pokračuje

4. Bc.. Romana Pernišová 3 
mesiace

adaptačné ZUŠ

Program 
adaptačného
vzdelávania 
učiteľa ZUŠ

Získať profesijné kompetencie potrebné na 
výkon činnosti samostatného 
pedagogického zamestnanca

0 2017 2018
Uvádzajúci učiteľ 
Elena Filipová, 
DiS. art

5. Dis.art Andrea Tischlerová 6 
mesiacov

adaptačné ZUŠ

Program 
adaptačného
vzdelávania 
učiteľa ZUŠ

Získať profesijné kompetencie potrebné na 
výkon činnosti samostatného 
pedagogického zamestnanca

0 2017 2018
Uvádzajúci učiteľ 
Mgr. Iveta Gogová

6. Dis.art Kristína Mišovič 1 mesiac inovačné MPC Žilina

Myšlienkove 
mapy, 
moderné 
prezenčné 
nástroje

Zdokonaliť profesijné kompetencie 
pedagogických zamestnancov, využívanie 
moderných foriem prezentácii.

30 2018 2018

7. Dis.art Zuzana Anjelová aktualizačné
MPC 
Trenčín

Aktivizujúce 
metódy vo 
výchove

Zefektívnenie práce a motivácie žiakov. 15 2019 2019



8. Dis.art Katarína Dupkalová aktualizačné
MPC 
Trenčín

Aktivizujúce 
metódy vo 
výchove

Zefektívnenie práce a motivácie žiakov. 15 2019 2019

9. DiS.art Kristína Mišovič aktualizačné MPC Žilina
Prípravné 
k 1.atestácii

Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 0 2019 2020



Príloha 3
Atestačné skúšky pedagogických zamestnancov ZUŚ, Poštová  58, Handlová v školskom roku 2018/19  (plán)

P. č. Titul Meno Priezvisko
Druh

atestačne
j skúšky

AT v študijnom
odbore/predmete

Termín
predloženia
žiadosti o

vykonanie AT

Termín
vykonania AT Poznámka

1. DiS. art Anežka Balušinská 1. Spev/zborový spev Jún 2018 November 2018 ukončené 

2. Mgr. Jozef Varga 1. Hudobná náuka December 2018 Jún 2019 prebieha 



Poskytovanie pracovného voľna na kontinuálne vzdelávanie zaradené v pláne kontinuálneho vzdelávania:

1.Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu: 

a) 5 pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní  (§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z.) 

b) ďalších 5 pracovných dní na prípravu na vykonanie I. atestácie alebo II. atestácie (§ 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.) 

c)  ďalších  5   pracovných  dní  na  účasť  na  funkčnom  vzdelávaní  alebo  inovačnom  funkčnom  vzdelávaní,  ak  ide  o  vedúceho  pedagogického

zamestnanca (§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.) 

2. Pracovné voľno čerpá pedagogický zamestnanec za podmienok určených riaditeľom, ktorý prihliada na potreby prevádzky školy, školského zariadenia.  

3. Ak zamestnanec potrebuje na účasť na kontinuálnom vzdelávaní alebo prípravu a vykonanie atestačnej skúšky viac pracovných dní  ako mu patrí podľa § 

54 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z., umožní riaditeľ školy čerpať pedagogickému zamestnancovi dovolenku alebo náhradné voľno.

Financovanie kontinuálneho vzdelávania:

1. Zamestnávateľ hradí náklady na kontinuálneho vzdelávania, ktoré vzniknú z dôvodu čerpania pracovného voľna s náhradou funkčného platu na účasť na

kontinuálnom vzdelávaní, funkčnom a inovačnom funkčnom vzdelávaní vedúcich pedagogických zamestnancov a na prípravu a vykonanie atestačnej skúšky.

2. Cestovné náklady na kontinuálne vzdelávanie, úhrady kontinuálneho vzdelávania a poplatky za vykonanie atestácie si hradí zamestnanec sám.

Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2018/19 prerokovaný v pedagogickej rade dňa 14.11.2018


