
V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch poskytovateľ aktualizačného vzdelávania MŠ Ďorocká 4, 94072 
Nové Zámky uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenia uskutočneného vzdelávania 
nasledovne:  
 
Poskytovateľ: Materská  škola, Ďorocká 4, 94072 Nové Zámky  
               IČO : 37860968 
 
Poradové číslo : 1/2019 
Názov 
vzdelávacieho 
programu  
 

Plán  profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov  podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom 
rozvoji. 
 

Miesto konania 
 
Materská škola  
 

Dátum          18.11.2019          Trvanie  (od 8. 00 – do 10.00 h)- 1. Skupina 
                                                   (od 13.00 – do 15.00 h)- 2. Skupina  

 
Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku ( v prílohe) 
Výsledok hodnotenia : 
Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania: 15 osôb 
 

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    15  

Na vzdelávaní som sa cítil dobre    5 10 

Program splnil to, čo bolo sľúbené/   3 12  

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času     8 7  

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.     15 

Boli poučné príklady z praxe    4 11 

Mali sme k dispozícii podporné materiály     15 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi   6 4 5 

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi   2 8 5 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej 

pedagogickej praxe 

  4 11  

 
 
 
 
 



 
Poradové číslo: 1/2020 
 
Názov 
vzdelávacieho 
programu  
 

Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych 
predpisoch na aktuálny legislatívny stav 15. január 2020 – zákon č. 
138/2019 Z. z. s ohľadom na nové práva a povinnosti 
pedagogických zamestnancov a  aplikácia  zákona v praxi aj 
v zmysle Zákonníka práce a ochrana osobných údajov 
v podmienkach materskej školy 

Miesto konania 
 
Materská škola  
 

Dátum          29.05.2020          Trvanie  (od 8. 00 – do 12.00 h)         

 
 
Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku ( v prílohe) 
Výsledok hodnotenia : 
Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania: 15 osôb 

 
 

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     15 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre    4 11 

Program splnil to, čo bolo sľúbené/    6 9 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času     3 12  

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.     15 

Boli poučné príklady z praxe    3 12 

Mali sme k dispozícii podporné materiály   2 13  

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi    5 10 

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi    3 12 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej 

pedagogickej praxe 

  4 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poradové číslo: 2/2020 
 
 
Názov 
vzdelávacieho 
programu  
 

 
Preventívne psychologické poradenstvo   
„ Ako horie ť, ale nevyhorieť“  
 

Miesto konania 
 
Materská škola  
 

Dátum          26.08.2020          Trvanie  (od 8. 00 – do 12.00 h)         

 
Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku ( v prílohe) 
Výsledok hodnotenia : 
Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania: 15 osôb 
 
 

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     15 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre     15 

Program splnil to, čo bolo sľúbené/     15 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času      1 14 

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.     15 

Boli poučné príklady z praxe    1 14 

Mali sme k dispozícii podporné materiály    3 12 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi    2 13 

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi    2 13 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej 

pedagogickej praxe 

   3 12 

 
 

 

 


