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Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: 
Aktuálne trendy vo vyučovaní informatickej výchovy 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 
Súčasná reforma vzdelávania zaviedla v primárnom vzdelávaní nový predmet informatická 
výchova, v ktorom sa žiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov a mechanizmov pri 
riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci sa naučia 
využívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských 
problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci získajú základy algoritmického 
myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Predmet informatická 
výchova vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov IKT s rešpektovaním právnych 
a etických zásad, čo má vplyv aj na aplikovanie IKT vo vyučovaní iných predmetov, 
medzipredmetové projekty, celoškolské programy. 
Vzhľadom na to, že oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, je potrebné, aby 
učiteľ primárneho vzdelávania v predmete informatická výchova mohol získavať poznatky 
o aktuálnych trendoch v oblasti moderných koncepcií vzdelávania, o nových dostupných 
technológiách a možnostiach ich správneho uplatnenia, ktoré majú poskytnúť vyučovaniu 
informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty. Učiteľ primárneho 
vzdelávania získa kompetencie využívať nové technológie ako atraktívny a efektívny 
prostriedok pre komplexný rozvoj žiakov primárneho vzdelávania v zmysle konštruktivizmu, 
pre rozvoj ich digitálnej gramotnosti a (pred) informatickej kultúry, na rozvoj ich stratégií 
učenia sa, schopností spolupracovať, komunikovať, učiť sa objavovaním a skúmaním. 
Návrh programu kontinuálneho vzdelávania vytvára predpoklad pre aktualizáciu poznatkov 
a kompetencií učiteľa primárneho vzdelávania vyučujúceho predmet informatická výchova, 
ktorý musí byť pripravený orientovať sa v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti informatiky a zároveň 
vedieť sprostredkovať žiakom poznatky na úrovni im primeranej. 

Druh a forma kontinuálneho vzdelávania: 
aktualizačné 

Forma kontinuálneho vzdelávania: 
Kombinovaná 60 hodín z toho 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne 

Hlavný cieľ: 
Aktualizovať poznatky a profesijné kompetencie učiteľov v primárnom vzdelávaní pre 
predmet informatická výchova v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti informatiky tak, aby 
ich mohli aplikovať vo vyučovaní predmetu informatická výchova. 

Špecifické ciele: 
1. Získať poznatky o aktuálnych trendoch v oblasti moderných koncepcií vzdelávania, 

o nových dostupných technológiách a možnostiach ich správneho uplatnenia 
a aplikovania do obsahového a výkonového štandardu predmetu informatická výchova. 

2. Vedieť využívať nové technológie ako atraktívny a efektívny prostriedok v predmete 
informatická výchova pre komplexný rozvoj žiakov primárneho vzdelávania v zmysle 
konštruktivizmu, pre rozvoj ich digitálnej gramotnosti a (pred) informatickej kultúry, na 
rozvoj ich stratégií učenia sa, schopností spolupracovať, komunikovať, učiť sa 
objavovaním a skúmaním. 



3. Aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo vyučovaní predmetu informatická výchova na 
úrovni primeranej veku žiakov s dôrazom na rozvíjanie vyšších poznávacích funkcií žiakov 
a s cieľom dosiahnuť požadovaný výkonový štandard žiaka primárneho vzdelávania. 

Obsah vzdelávacieho programu: 
 

Tematický celok Téma Forma 
vzdelávania 

Hodinová 
dotácia 

Moderná škola 
v digitálnom 
svete 

Digitálny svet. prezenčná 4 

Učíme moderne. 

Informačná spoločnosť. 

Výstup:  
Esej na tému „Riziká spojené s využívaním 
internetu, bezpečnosť detí v digitálnom 
svete“. 

dištančná 2 

Digitálne 
technológie okolo 
nás 

Nové digitálne technológie vo vyučovaní. prezenčná 6 

Využitie softvéru vo vyučovaní. 

Výstup:  
Prehľad a možnosti využitia rôznych 
digitálnych technológií a softvéru 
vo vybranom tematickom celku. 

dištančná 3 

Nové metódy 
a formy 
vyučovania 
informatickej 
výchovy 

Informácie okolo nás. prezenčná 30 

Komunikácia prostredníctvom IKT. 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické 
myslenie. 
Výstup:  
Aktualizovaný tematický výchovno-
vzdelávací plán vrátane metodického listu 
na vybranú vyučovaciu hodinu. 

dištančná 15 

Spolu kombinovane: 60 

Profil absolventa: 
Absolvent programu kontinuálneho vzdelávania získa na výkon pedagogickej činnosti 
nasledujúce profesijné kompetencie: 

• pozná rôzne pohľady na gramotnosť a digitálnu gramotnosť, aktuálne trendy v oblasti 
moderných koncepcií vzdelávania, 

• pozná nové dostupné technológie a rôzne edukačné pomôcky, má predstavu o ich 
využití na vyučovaní a pozná možnosti ich správneho uplatnenia a aplikovania do 
obsahového a výkonového štandardu predmetu informatická výchova, 

• vie kriticky zhodnotiť kvalitu učebného materiálu pre informatickú výchovu a má 
predstavu o jeho tvorbe, 

• pozná rôzne druhy edukačného softvéru a vie zhodnotiť jeho vhodnosť a kvalitu, 



• vie využívať nové technológie ako atraktívny a efektívny prostriedok v predmete 
informatická výchova a snaží sa stavať na skúsenostiach detí s digitálnymi 
technológiami z domova či mimoškolského prostredia, 

• pozná rôzne typy inovácií, ktoré môže uplatniť vo svojej triede, vie využívať nové 
metódy a formy vyučovania informatickej výchovy, 

• vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo vyučovaní predmetu informatická 
výchova na úrovni primeranej veku žiakov s dôrazom na rozvíjanie vyšších poznávacích 
funkcií žiakov a s cieľom dosiahnuť požadovaný výkonový štandard žiaka primárneho 
vzdelávania. 

Rozsah vzdelávacieho programu: 
Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 vyučovacích hodín a trvá najviac desať 
mesiacov. 

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných 
zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia: 
Kategória: 

• učiteľ  
Podkategória: 

• učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy) 
Kariérový stupeň: 

• samostatný pedagogický zamestnanec 
• pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou 
• pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 

Vyučovací predmet: 
- 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. v znení 
zákona 390/2011 Z. z. možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich 
mesiacov pedagogickej činnosti. 
Pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti môže požiadať 
o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti alebo 
sebavzdelávaním podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z..  
Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený 
pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný 
predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. 
Aktuálne pokyny ku kontinuálnemu vzdelávaniu alebo overeniu profesijných kompetencií 
budú pre pedagogických zamestnancov zverejňované na webovej stránke poskytovateľa.  
Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií sa 
realizuje vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke poskytovateľa, ktorú pedagogický 
zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. 
Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených 
údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak 
pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí 
zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického 



zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží 
poskytovateľ. 
Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na kontinuálne vzdelávanie bude uchádzačom 
oznámené písomne najneskôr 10 dní pred začatím kontinuálneho vzdelávania. 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
Spôsob ukončovania kontinuálneho vzdelávania alebo overenia profesijných kompetencií 
podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z. bude formou 
záverečnej prezentácie pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a ďalších 
členov vymenuje štatutárny orgán poskytovateľa. 
Požiadavky na ukončenie: 

• absolvovanie najmenej 80% stanoveného počtu hodín vyučovaných prezenčnou 
formou, 

• vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania, 
• vypracovanie a pred skúšobnou komisiou obhájenie záverečnej prezentácie. 

Záverečná prezentácia bude obsahovať praktické využitie informačno-komunikačných 
technológií vo vlastnom vyučovacom procese z oblastí obsahu vzdelávacieho programu: 
Moderná škola v digitálnom svete, Digitálne technológie okolo nás, Nové metódy a formy 
vyučovania informatickej výchovy, ktorou pedagogický zamestnanec preukáže získané 
profesijné kompetencie. Záverečná prezentácia musí byť originálna, vytvorená autorom pri 
dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi, nesmie mať charakter plagiátorstva, 
nesmie narúšať autorské práva iných autorov. 

Garant a personálne zabezpečenie: 
Garant vzdelávacieho programu: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. (Súhlas garanta – 
Príloha č. 1, Profesijný životopis – Príloha č. 2). Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle 
§ 43 ods. 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z..  
Personálne zabezpečenie bude v súlade s čl.2, ods. 12 smernice č. 18/2009-R a kvalifikačné 
predpoklady, lektorské skúsenosti a odborné požiadavky na lektorov budú požadované 
v takej miere, ktorá bude predpokladom kvality poskytnutého kontinuálneho vzdelávania. 

Finančné, materiálne zabezpečenie: 
Náklady na realizáciu vzdelávacieho programu predstavujú 228 € á 1 účastník (80 € á 1 
účastník pri overení profesijných kompetencií §35 ods. 6 zákona č. 317/2009). 
Finančné zabezpečenie vzdelávacieho programu bude pozostávať z viacerých zdrojov: 

• z dotácie a grantov účelovo viazaných na tento program, 
• z príspevku zamestnávateľa na vzdelávanie učiteľa, 
• z príspevku samotného učiteľa. 

Výška každého z uvedených zdrojov môže byť v rozsahu 0-100%. 

Technické a informačné zabezpečenie: 
Vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch poskytovateľa vzdelávania (vlastných alebo 
prenajatých).  
Priestory určené na vzdelávacie aktivity budú vybavené počítačovou technikou minimálne 
s takýmito technickými parametrami: 

• samostatné pracovisko pre účastníka, plus 1 pracovisko pre lektora (pracovisko je 
myslené ako stôl, stolička, multimediálny počítač), 



• softvér: antivírusový program, operačný systém Microsoft Windows, kancelársky 
balík Microsoft Office, grafický editor, 

• hardvér: skener, tlačiareň, digitálny fotoaparát, digitálna kamera, interaktívna tabuľa, 
dátový projektor (v prípade, že projektor nie je súčasťou interaktívnej tabule), 

• všetky pracoviská zapojené do siete LAN s prístupom na internet. 

Školiace priestory budú spĺňať kapacitné požiadavky, ako aj ostatné podmienky, vrátane 
bezpečnostných a hygienických. 
Všetky študijné materiály budú pre účastníkov vzdelávania on-line prístupné počas trvania 
vzdelávacieho programu.  
Realizácia dištančného vzdelávania bude zabezpečená s podporou e-learningového 
prostredia Moodle. 

Návrh počtu kreditov: 
14 kreditov – 12 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia 


