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Názov vzdelávacieho programu: 
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 
Každý učiteľ, ktorý sa snaží učiť moderne, pociťuje potrebu zmeny vo výbere metód, foriem 
a didaktických prostriedkoch, potrebu používať informačno-komunikačné technológie (IKT), 
byť viac interaktívny, aby žiaci mali mať možnosť riešiť úlohy, získavať a spracovať informácie 
im blízkym spôsobom, s množstvom prístupných pomôcok, materiálu, ktoré ovplyvňuje ich 
zvedavosť, tvorivosť, chuť poznávať. Predpokladom je odborne a technicky pripravený učiteľ 
s novými kompetenciami vzdelávania s podporou IKT. 
Vytvorenie vzdelávacieho programu vychádzalo teda z potreby pedagogických zamestnancov 
vzdelávať sa vo využívaní informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. 
Vzdelávací program priamo nadväzuje na dokument Stratégia informatizácie spoločnosti 
na roky 2009 – 2013, v ktorom sa konštatuje, že nevyhnutným predpokladom pre úspešné 
využívanie prínosov informačnej spoločnosti je pripravenosť obyvateľstva používať moderné 
informačné a komunikačné technológie, tzv. digitálna gramotnosť a tiež že vzdelávací proces 
v súčasnosti kladie vysoké nároky na schopnosti žiakov a pedagógov využívať v procese 
učenia a učenia sa digitálne technológie. 
Návrh programu vytvára predpoklad na získanie kompetencií v oblasti využitia informačno-
komunikačných technológií vo vyučovacom procese, pretože kladie dôraz na komplexný 
rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti účastníkov a na efektívne využívanie a aplikáciu 
získaných vedomostí a zručností vo  vyučovacom procese. 

Druh kontinuálneho vzdelávania: 
aktualizačné 

Forma kontinuálneho vzdelávania: 
Kombinovaná 50 hodín z toho 32 hodín prezenčne a 18 hodín dištančne 

Hlavný cieľ: 
Aktualizovať profesijné kompetencie potrebné pre využívanie informačno-komunikačných 
technológií vo vyučovacom procese rozvíjaním a prehlbovaním vlastnej digitálnej 
gramotnosti. 

Špecifické ciele: 
1. Rozvíjať komplexnú digitálnu gramotnosť pedagogických zamestnancov.  
2. Rozširovať oblasti aplikácie získanej digitálnej gramotnosti učiteľov s dôrazom 

na zručnosti a vedomosti potrebné pre využívanie informačno-komunikačných 
technológií vo vyučovacom procese. 

Obsah vzdelávacieho programu: 
 

Tematický celok Téma Forma 
vzdelávania 

Hodinová 
dotácia 

Princípy 
fungovania IKT 
a Informačná 
spoločnosť 

Princípy práce počítača, vstupných 
a výstupných zariadení. 

prezenčná 4 

Vlastnosti a funkcie operačného systému, 
práca so súbormi a priečinkami, zásady 
bezpečnosti, licencie programov, legálnosť.  
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Prehľad rôznych druhov softvéru podľa 
oblastí jeho použitia vo vyučovacom 
procese. 
Funkcie, architektúra, rozdelenie, spôsoby 
pripojenia lokálnej siete a internetu. 
Výstup:  
Prehľad a možnosti využitia rôznych 
vstupných resp. výstupných zariadení 
a softvéru vo vybranom tematickom celku 
vyučovacieho predmetu. 

dištančná 3 

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. prezenčná 4 

Vyhľadávanie informácií na internete. 
Netiketa a bezpečnosť na internete. 
Výstup:  
Zoznam webových stránok k vybranej téme 
a príklady ich využitia na vyučovacej hodine.  

dištančná 3 

Informácie okolo 
nás 

Základné postupy pri práci s textom a 
textovými informáciami, s tabuľkami 
a číselnými informáciami. 

prezenčná 24 

Spracovanie rastrových, vektorových a 
animovaných grafických informácií. 
Nahrávanie, prehrávanie a spracovanie 
zvukových informácií a videí. 
Prezentácia textových, číselných, grafických 
a zvukových informácií.  
Prehľad a ukážky rôznych aplikácií, výber 
vhodných aplikácií v závislosti od typu 
informácie a zdôvodnenie výberu. 
Výstup:  
Pracovný list na vybranú vyučovaciu hodinu 
s využitím textových, číselných a grafických 
informácií. 

dištančná 12 

Spolu kombinovane: 50 
 

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

• pozná a vie využívať moderné informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom 
procese, pozná limity a riziká ich využívania, 

• ovláda komunikáciu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, vie ju 
efektívne využívať pri kooperácií a v pedagogickej praxi, 

• vie vyhľadávať informácie na internete, vie vybrať a využívať primerané digitálne 
zdroje, multimediálne pomôcky a učebné materiály pre učenie sa žiakov, 

• má zručnosti na prácu s textovým, grafickým a tabuľkovým editorom, vie pripravovať 
prezentácie, 
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• vie s podporou IKT vytvárať vlastné pomôcky, didaktické prostriedky, vzdelávacie 
materiály, 

• vie k cieľom a obsahu učiva navrhnúť učebné činnosti využívajúce IKT rozvíjajúce 
počítačové kompetencie žiakov. 

Rozsah vzdelávacieho programu: 
Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 50 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), 
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
• učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie 
odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy). 

Kariérový stupeň: 
• samostatný pedagogický zamestnanec, 
• pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 
• pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Vyučovací predmet alebo vzdelávacia oblasť: 
- 

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 (okrem učiteľov informatiky,  
informatickej výchovy a telesnej výchovy), 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 
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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: 
Princípy fungovania IKT a Informačná spoločnosť, Komunikácia prostredníctvom IKT, 
Informácie okolo nás, 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. Dušan Šveda, 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 192 € 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), 
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• 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: 
12 kreditov – 10 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia. 


