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1 Názov vzdelávacieho programu 

 

Názov inovovaného Školského vzdelávacieho programu Materskej školy v Dolnej Krupej 

pozostáva z troch kľúčových slov s nasledovným významom: 

- „HRAVO“ - prostredníctvom rôznorodých hier deti spoznávajú svet, 

- „ZVEDAVO“ - zážitkovým učením, aktívnou účasťou a so záujmom deti získavajú 

poznatky z okolitého sveta, 

- „ZDRAVO“ - s postupným uvedomovaním si dôležitosti zdravej výživy, zdravého 

životného štýlu a prostredníctvom osvojovania pozitívnych postojov k životnému 

prostrediu v zmysle zásad environmentálnej výchovy, deti vo svete materskej školy 

rastú. 

 

2 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole sú zadefinované v zákone č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilostí 

vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.  

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie 

v základnej škole a na život v spoločnosti. 

 

Vlastné ciele Materskej školy Dolná Krupá: 

 

- venovať zvýšenú pozornosť prírodovednej gramotnosti, rozvíjať prírodovednú 

gramotnosť detí  prostredníctvom zážitkového učenia a environmentálnych aktivít,  

- uspokojovať a podporovať túžbu detí po pohybe, pravidelne zaraďovať pohybové 

aktivity vo všetkých organizačných formách dňa, zabezpečovať dostatočný priestor na 

spontánne pohybové aktivity detí v prostredí materskej školy, na ihrisku, na 

priestranstvách v obci a v prírodnom okolí, 

- klásť dôraz na utváranie pozitívnych postojov k zdraviu, utvárať pozitívne postoje 

k svojmu zdraviu a zdraviu iných, 

- utvárať základy zdravého životného štýlu, podporovať osvojovanie si zdravého 

životného štýlu, 
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Prostredníctvom poskytovanej krúžkovej činnosti podľa záujmu a osobnosti dieťaťa: 

- rozvíjať elementárne zručnosti osvojovania si anglického jazyka, 

- rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti, 

- rozvíjať výtvarné zručnosti. 

 

Poslanie Materskej školy Dolná Krupá: 

Uvedomujeme, že slovo „materská“ je v názve inštitúcie opodstatnené. Bez lásky, radosti, 

citlivého „materinského“ prístupu by sa ťažšie darilo budovať základy, na ktorých môže dieťa 

stavať po celý život. 

Počas celého pobytu detí v MŠ sa snažíme o: 

- nadštandardnú spoluprácu s rodinou, hľadanie efektívnych možností netradičnej 

spolupráce, spoločné organizovanie spoločných aktivít (deň otvorených dverí, 

mikulášske a vianočné besiedky, karneval, oslavy sviatku matiek, dňa detí, rozlúčky 

s predškolákmi, brigády, projekty a pod.), 

- v materskej škole sa venujeme nadaným deťom v prípade záujmu zákonných 

zástupcov a s ich informovaným súhlasom prostredníctvom krúžkovej činnosti 

v oblasti výučby cudzieho jazyka a v tanečno-pohybovom a výtvarnom krúžku, 

- propagáciu zdravého životného štýlu vo všetkých oblastiach nie len v rovine 

vedomostí, ale v rovine kompetencií využívaných v bežnom živote,  

- zodpovedný a kreatívny prístup učiteliek k realizácii edukačnej činnosti, založený na 

ďalšom vzdelávaní, zvyšovaní odbornosti,  

-  prezentáciu výsledkov práce s deťmi na verejnosti.  

Vlastné ciele a poslanie Materskej školy Dolná Krupá vychádzajú zo zistení autoevalvácie 

a požiadaviek zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu. 

 

3 Stupeň vzdelania, ktorý dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu 

alebo jeho ucelenej časti 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje 

dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku 
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a dosiahne školskú spôsobilosť. Môže ho však ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok 

veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné 

zaškolenie). 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní ptredprimárneho 

vzdelávania. 

 

4 Vlastné zameranie školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole Dolná Krupá sa realizuje s dôrazom na: 

 

- rozvíjanie prírodovednej gramotnosti prostredníctvom environmentálnych aktivít, 

pričom dôležitým determinantom tohto zamerania je bezprostredné okolie materskej 

školy tvorené prírodným prostredím (hájiček, park, lesy...), 

- utváranie pozitívnych postojov k zdraviu a osvojovanie si zdravého životného štýlu, aj 

prostredníctvom aktivít v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského červeného 

kríža v Dolnej Krupej, Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Krupej a Policajného 

zboru v Trnave, 

- poskytovanie možnosti rozvíjania osobnosti a nadania dieťaťa podľa záujmu v 

oblastiach: 

- osvojovania anglického jazyka, 

- rozvíjania pohybových schopností, 

- rozvíjania výtvarných zručností, 

vždy na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov v rámci krúžkovej činnosti, 

- posilňovanie úcty ku kultúrnym a národným hodnotám, v spolupráci s rodinou 

a zriaďovateľom udržiavanie kultúrnych regionálnych tradícií (hody, poďakovanie za 

úrodu, mikulášske a vianočné zvyky a obyčaje, veľkonočné tradície, zdobenie kraslíc 

v kultúrnom dome,  stavanie mája... a ďalšie). 
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5 Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania 

 

Dĺžka dochádzky do materskej školy je spravidla tri roky, pohybuje sa podľa rozsahu od 

nástupu dieťaťa až po plnenie povinnej školskej dochádzky. Podľa záujmu zákonného 

zástupcu a kapacity materskej školy môže byť niekoľkoročná, ale môže trvať i jeden rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky. 

Materská škola Dolná Krupá poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu 

zákonných zástupcov aj poldennú.  

Čas prevádzky zohľadňuje potreby a požiadavky zákonných zástupcov, so súhlasným 

stanoviskom zriaďovateľa je od 6.30 do 16.30 h.  

 

6 Učebné osnovy 

 

Učebnými osnovami Materskej školy Dolná Krupá sú vzdelávacie štandardy Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

 

Špecifiká, východiská a princípy plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej 

škole Dolná Krupá: 

 

- plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach materskej školy 

v Dolnej Krupej je schválené uznesením Pedagogickej rady MŠ Dolná Krupá, 

- plán výchovno-vzdelávacej činnosti je prípravou na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

forma a spôsob plánovania sú vo všetkých triedach jednotné, 

- plán výchovno-vzdelávacej činnosti pripravuje učiteľka rannej zmeny, pričom 

zohľadňuje aktuálnu úroveň detí, 

- týždenné plánovanie na úrovni triedy sa realizuje formou tematických celkov, 

vypracované týždenné plány sú súčasťou triednej dokumentácie,  

- v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti si učiteľky určujú témy, ktoré sú orientačne 

stanovené s ohľadom na určité obdobie, tradície a konkrétne podmienky, ciele a 

zameranie materskej školy, sú schválené pedagogickou radou, témy nie sú záväzné, 

o vhodnosti a aktuálnosti témy, respektíve o jej zaradení rozhoduje učiteľka, 
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- týždenné plánovanie na úrovni triedy sa realizuje s možnosťou ľubovoľnej voliteľnosti 

výkonových štandardov zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách,  

- výber štandardov je výlučne na voľbe učiteľky, pričom učiteľky na triede vzájomne 

komunikujú a koordinujú efektivitu plánovania v triede aj vo vzťahu k realizácii 

plánovaných aktivít, 

- metódy, stratégie, formy a prostriedky k realizácii plánovaných aktivít si učiteľky 

volia samostatne, 

- pri plánovaní sa zohľadňuje aj prepojiteľnosť vzdelávacích oblastí, s možnosťou 

integrácie viacerých výkonových štandardov, 

- popoludňajšie cielené aktivity vytvárajú osobitný priestor na autonómnu profiláciu 

materskej školy, slúžia na utvrdenie známeho obsahu, ako aj na dôslednejšie naplnenie 

profilácie materskej školy, 

- v prípade začlenenia detí so ŠVVP učiteľka aj pri plánovaní zohľadňuje ideu rovnosti 

šancí pre všetkých, rovnosti prístupu ku vzdelávaniu a k zabezpečeniu sociálnej 

inklúzie, 

- v prípade obmedzenej prevádzky materskej školy v čase školských prázdnin sa 

realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti prispôsobuje aktuálnej úrovni prítomných 

detí. 

Prehľad výkonových štandardov, ktoré nie je potrebné (rozhodnutie je na učiteľke) zámerne 

zaraďovať do plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, nakoľko sú plnené priebežne: 

- Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od 

podložky je primeraná. 

- Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja 

primeranú intenzitu tlaku na podložku. 

- Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená 

učiteliek v triede. 

- Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami - 

deťmi i dospelými. 

- Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii. 

- Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 

- Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 
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- Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. 

- Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností. 

- Dokončuje individuálnu, alebo skupinovú činnosť. 

- V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých). 

- Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých. 

- Poskytne iným pomoc. 

- Obdarí druhých. 

- Podelí sa o veci. 

- Ocení dobré skutky. 

- Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom. 

- Nenásilne rieši konflikt. 

- Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, 

umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.). 

- Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

- Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor 

a dodržiava čistotu pri stolovaní). 

- Udržiava poriadok vo svojom okolí. 
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Rozpracovanie tematických celkov a týždenných tém: 

 

Mesiac 

 

Tematické celky                                            Témy 

 

IX. 

Vitaj v škôlke V škôlke je nám dobre 

Kto sa o nás postará 

Toto sú moji kamaráti 

Cestička do škôlky 

 

X. 

Jeseň pani bohatá Zo záhrady do kuchyne 

Jeseň života 

Čas gaštankov a tekvičiek 

Cesta nie je ihrisko 

 

 

XI. 

Keď padá lístie Mama, oco poďte sa hrať 

Kráčame jesenným lesom 

Dopravné prostriedky 

Kto čo robí 

 

XII. 

Čas radosti veselosti Mikulášku dobrý strýčku 

Tešenice na Vianoce 

Vianoce sú keď sme spolu 

 

I. 

Pani Zima kraľuje Novoročné vinšovania 

Mrazivé čarovanie 

Zimné športovanie 

Tajomné ticho v prírode 

 

II. 

Už sa fašiang kráti Vesmír 

Fašiangy Turíce 

Karneval je tu 

Čo mi chutí 

 

III. 

Kniha je moja kamarátka Na polici v knižnici 

Rozprávkové klbko 

Na tom našom dvore 

Jar už ťuká na okienko 

 

IV. 

Jarné prebúdzanie Veľkonočné zvyky a obyčaje 

Od semienka k rastlinke 

V zdravom tele zdravý duch 

Dotkni sa Zeme 

 

V. 

Ja a môj svet V múzeu 

Odkiaľ som prišiel 

Príroda okolo nás 

Slovensko - môj domov 

 

VI. 

Šťastné deti - šťastná zem S kamarátom ruka v ruke 

Meduška a jej kamaráti 

Na ceste si pozor daj 

Leto - hurá na prázdniny 
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7 Vyučovací jazyk 

 

-  vyučovacím jazykom Materskej školy Dolná Krupá je štátny jazyk (slovenský jazyk). 

 

8 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o   

    získanom vzdelaní           

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole, spravidla v školskom roku, v ktorom do 

31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho                    

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva na predpísanom 

tlačive. 

Údaje vypĺňa zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu.  

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ Dolná 

Krupá v posledný deň vyučovania príslušného školského roka. 

Vydanie osvedčenia nie je podmienené hodnotením dieťaťa. 

 

V MŠ Dolná Krupá je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania slávnostne 

odovzdávané na rozlúčke s predškolákmi. V prítomnosti zákonných zástupcov 

a zamestnancov materskej školy deti prezentujú svoju školskú zrelosť kultúrnym 

programom, následne dostávajú osvedčenia, vysvedčenia a sú „pasované“ za prvákov. 

V rámci slávnosti deti tradične dostanú tortu, ktorá motívom súvisí so zážitkami 

konkrétnych predškolákov (piráti, žabky, motýliky... a pod.). 

Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej 

dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa 

osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva. 
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9 Personálne zabezpečenie 

 

- výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách vykonávajú učitelia 

predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, 

- v materských školách môžu pôsobiť aj pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci , 

ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené platnou legislatívou,  

- výchovno-vzdelávaciu činnosť  pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami vykonávajú špeciálni pedagógovia, logopédi, pedagogickí asistenti, atď., 

- prevádzkoví zamestnanci musia spĺňať požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti 

a pracovného zaradenia. 

Personálne zabezpečenie MŠ Dolná Krupá: 

Výchovu a vzdelávanie v materskej škole zabezpečuje 6 kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov, čo znamená, že kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100 %, 

pričom dvaja pedagogickí zamestnanci dosiahli v požadovanom odbore vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa, jeden  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tri učiteľky 

majú odborné stredoškolské vzdelanie. Pedagogickí zamestnanci sú nasledovne zaradení 

do kariérových stupňov: 3 samostatný pedagogický zamestnanec, 2 pedagogický 

zamestnanec s prvou atestáciou, 1 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Pedagogickí zamestnanci si pravidelne zvyšujú kompetencie prostredníctvom 

kontinuálneho vzdelávania. 

 K prevádzkovým zamestnancom materskej školy patrí školníčka, kuchárka a vedúca 

školskej jedálne. 

        

10 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 

Materská škola sa nachádza v budove, ktorá bola účelovo prispôsobená špecifikám 

prevádzky na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania. 

Materská škola je súčasťou základnej školy, priestory materskej školy sú v pavilóne C, 

v ktorom sa nachádza aj školská jedáleň prispôsobená poskytovaniu stravy deťom 

z materskej školy. 

Prostredie materskej školy spĺňa požadované normy v zmysle aktuálnej legislatívy. 
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Materská škola je trojtriedna, jednotlivé triedy sú označené podľa pomenovania: 

- trieda „Lienky“ (3-4 ročné deti), 

- trieda „Motýliky“ (4-5 ročné deti), 

- trieda „Žabky“ (5-6 ročné deti). 

Zvieracími motívmi podľa pomenovania tried sú pomaľované steny v triedach. Deti sa 

v triedach striedajú podľa veku. Vybavenie tried nábytkom a hračkami je prispôsobené 

vekovým osobitostiam detí. V osobitných prípadoch, keď z dôvodu zabezpečenia 

optimálnej organizácie príslušného školského roku sa deti v triedach nestriedajú, 

pedagogickí zamestnanci zabezpečia presun hračiek a vybavenia tried tak, aby vyhovovali 

vekovým osobitostiam detí zaradených v triede. 

Triedy sú vybavené rôznou didaktickou technikou. 

Na chodbách materskej školy sú vstavané skrine, ktoré slúžia ako sklad učebných 

pomôcok a výtvarného materiálu, a uložené sú tu aj knihy z oblasti detskej a odbornej 

literatúry. 

Interiér materskej školy je tematicky esteticky vyzdobovaný, výzdoba je pravidelne 

aktualizovaná. 

Učebné pomôcky, výtvarný materiál, knižnice (odborná a detská) sú priebežne dopĺňané a 

podľa potreby aktualizované. 

Vzhľadom k zameraniu a vlastným cieľom školy, sa v materiálnom zabezpečení nachádza 

dostatok učebných pomôcok k realizácii edukačných aktivít na rozvoj prírodovednej 

gramotnosti, rozvoj pohybových aktivít a výtvarných aktivít detí. 

K realizácii pohybových aktivít detí je pravidelne využívaná telocvičňa ZŠ. 

V areáli materskej školy je novovybudované ihrisko s osadenými certifikovanými 

prvkami a spevnenou betónovou plochou, na ktorom sa pravidelne striedajú triedy pri 

realizácii pobytu vonku. 

V bezprostrednom okolí materskej školy sú lesy a park, ktoré deťom slúžia ako zdroj 

informácií o prírode, ktoré získavajú formou zážitkového učenia. 

 

11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

Všeobecný rámec podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia stanovuje zákon  

č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri výchove a vzdelávaní, pričom pre podmienky vzdelávania v materskej škole je 
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relevantná predovšetkým vyhláška MŠ SR č. 306/2008 z. z. o materskej škole v znení 

neskorších zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ako aj zákon č. 355/2007 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zamestnanci sa v stanovených intervaloch zúčastňujú školení BOZP. 

     Pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 

sú  zamestnanci materskej školy povinní: 

- prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a predchádzanie sociálno-

patologických javov, 

- zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí, 

- poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

detí, 

- viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-

vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou. 

 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobnejšie 

rozpracovaná v Prevádzkovom a Školskom poriadku materskej školy Dolná Krupá. 

 

12 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

Vo vzťahu k hodnoteniu detí je sledovaný kognitívny rozvoj, sociálno-citový rozvoj 

a senzomotorický rozvoj detí.  

- hodnotenie detí uskutočňuje každá učiteľka na základe diagnostikovania, ktoré sa 

realizuje priebežne pozorovaním, 

- vstupné diagnostikovanie je realizované v septembri, v pozorovacom hárku je 

zaznamenaná charakteristika dieťaťa, pričom pozorovací hárok dieťaťa je vedený 

v priebehu celej dochádzky dieťaťa do materskej školy a pravidelne sú doňho 

dopĺňané konkrétne údaje, 

- každá učiteľka vedie vo vzťahu k diagnostikovaniu a evaluácii vlastnú dokumentáciu, 

v ktorej si zaznamenáva údaje získané pozorovaním a porovnáva silné a slabé stránky 

dieťaťa a edukačnej činnosti, navrhuje možnosti zlepšenia, 

- hodnotenie detí vykonáva triedna učiteľka v spolupráci so zástupkyňou pre MŠ. 
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13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Metódy a spôsoby kontroly: 

- pozorovanie, rozhovor, analýza dokumentov, analýza výsledkov činnosti, 

- priama hospitačná činnosť. 

Priamou hospitačnou činnosťou je zisťovaná odborná úroveň pedagogických zamestnancov, 

ich metodická pripravenosť, spôsob odovzdávania poznatkov, úroveň tvorivosti, vzťah 

k práci.  

Kontrolované môžu byť všetky činnosti v priebehu dňa, dodržiavanie didaktických zásad, 

využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky. 

- najefektívnejším spôsobom hodnotenia kvality práce učiteľov sú hospitácie, 

- zástupkyňa v záznamoch z hospitácií uvádza pozitívne i negatívne zistenia, 

zovšeobecnenia z hospitácií slúžia k metodickému usmerňovaniu celého kolektívu, 

- kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov sú súčasťou ročného plánu vnútornej 

kontroly školy, 

- ročný plán vnútornej kontroly školy  sa nachádza v dokumentácii školy, 

- hospitačné záznamy a záznamy z vnútroškolskej kontroly sú súčasťou dokumentácie 

materskej školy, 

- nástrojom zvyšovania kvality pedagogickej činnosti a hodnotenia sú aj vzájomné 

hospitácie, ktoré sa zámerne i nezámerne uskutočňujú priebežne. 

Písomný záznam z hodnotenia pedagogického zamestnanca sa vyhotovuje jeden krát ročne, 

spravidla k poslednému dňu školského roka. 

Problematika hodnotenia pedagogických zamestnancov je podrobnejšie rozpracovaná 

v ročnom pláne vnútornej kontroly školy na príslušný školský rok. 

14 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne 

rozpracovaná v pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na príslušný 

školský rok. 


