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Úloha 5.2. Príprava a realizácia vzdelávacích programov:
a) – Pre pedagogických zamestnancov SOŠ (majstri odbornej výchovy a učitelia)
b) – Pre riadiacich pracovníkov SOŠ: Inovatívne metódy smerujúce k pôsobeniu školy v
SDV
c) – Pre pedagogických zamestnancov SOŠ (majstri odbornej výchovy a učitelia):
Alternatívne pohony v automobilovom priemysle
Vzdelávací program: a) – Pre pedagogických zamestnancov SOŠ (majstri odbornej výchovy
a učitelia)
Úlohou bolo zabezpečiť prípravu obsahu a realizáciu vzdelávacieho programu pre 600 PZ.
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo pripraviť PZ pôsobiacich na školách, ktoré
vstupujú do SDV na využívanie nových foriem a prvkov SDV (vzorové učebné plány, vzorové
učebné osnovy) a ich nastavenie v spolupráci s konkrétnym zamestnávateľom, nastavenie spätnej
väzby so zamestnávateľom, hodnotenie žiaka v systéme SDV. Súčasťou vzdelávacieho programu
bol aj model spolupráce so ZŠ a efektívna práca so ZŠ pri nábore žiakov do SDV. Vzdelávací
program je akreditovaný a vzdelávanie sa realizovalo 2 dňovým školením, po ktorom účastníci
museli absolvovať dištančné vzdelávanie v dĺžke 30 hodín a následne sa zúčastnili záverečného 1
dňového školenia.
Priebeh realizácie:
Vzdelávací program bol akreditovaný 23.07.2018 a následne sa začalo s finalizáciou pracovných a
školiacich materiálov. V súvislosti so zmenou zákona 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý bol nahradený Zákonom č. 138/2019 Z. z.
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 10. mája 2019 sme museli nanovo v septembri 2019 požiadať MŠVVaŠ
o udelenie vydania „oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania“. Oprávnenie na
poskytovanie inovačného vzdelávania nám bolo vydané 21.11.2019 a na základe toho sme mohli
začať s realizáciou vzdelávacieho programu od 01/2020. K termínu 31.12.2020 ukončilo
vzdelávanie 461 absolventov. V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku, vyhlásením
núdzového stavu a opatreniami Vlády SR sme museli všetky školenia pozastaviť v termínoch od
12.03.2020 do 15.06.2020 a od 13.10.2020 sme vzdelávali online formou.
Spätná väzba na vzdelávanie: Príloha č.1 Spätná väzba A5.2.a
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Vzdelávací program: b) – Pre riadiacich pracovníkov SOŠ: Inovatívne metódy smerujúce
k pôsobeniu školy v SDV
Úlohou bolo zabezpečiť prípravu obsahu a realizáciu vzdelávacieho programu pre 200 riadiacich
pracovníkov zo SOŠ. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť manažérske a
komunikačné zručnosti riadiacich pracovníkov SOŠ zapojenej do SDV, tak aby riadiaci
manažment SOŠ dokázal reflektovať na aktuálne požiadavky zamestnávateľov smerujúcich
k špecializácií školy, zmeny štruktúry školy, prispôsobeniu teoretického vyučovania pre potreby
zamestnávateľa. Aktivita bola zameraná na činnosť riadiacich pracovníkov do vnútra organizácie
SOŠ. Vzdelávací program je akreditovaný a vzdelávanie sa realizovalo 2 dňovým školením, po
ktorom účastníci museli absolvovať dištančné vzdelávanie v dĺžke 30 hodín a následne sa
zúčastnili záverečného 1 dňového školenia.

Priebeh realizácie:

Vzdelávací program bol akreditovaný 25.06.2018 a po ukončení tvorby pracovných a školiacich
materiálov začala realizácia vzdelávacieho programu v marci 2019. V súvislosti so zmenou
zákona 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý
bol nahradený Zákonom č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 10. mája 2019 sme museli nanovo
v septembri 2019 požiadať MŠVVaŠ o udelenie vydania „oprávnenia na poskytovanie inovačného
vzdelávania“. Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania nám bolo vydané 21.11.2019
a na základe toho sme mohli pokračovať v realizácii vzdelávacieho programu od 01/2020.
K termínu 31.12.2020 ukončilo vzdelávanie 170 absolventov. V súvislosti s mimoriadnou
situáciou na Slovensku, vyhlásením núdzového stavu a opatreniami Vlády SR sme museli všetky
školenia pozastaviť v termínoch od 12.03.2020 do 15.06.2020 a od 13.10.2020 sme vzdelávali
online formou.

Spätná väzba na vzdelávanie: Príloha č.2 Spätná väzba A5.2.b
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Vzdelávací program: c) – Pre pedagogických zamestnancov SOŠ (majstri odbornej výchovy
a učitelia): Alternatívne pohony v automobilovom priemysle

Úlohou bolo zabezpečiť realizáciu vzdelávacieho programu pre 60 učiteľov a majstrov odbornej
výchovy. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo, aby absolventi boli schopní na základe
praktických skúseností získaných na školeniach a za pomoci materiálov (metodických listov,
pracovných zošitov a pod.), ktoré vznikli v rámci projektu „GREEN WHEELS“ (partneri za SR –
ŠIOV, ZAP SR, SOŠA), viesť výučbu v rámci učebných a študijných odborov najmä z oblasti
autoopravárenstva, dopravy a elektrotechniky. Vzdelávací program nie je akreditovaný
a vzdelávanie sa malo realizovať 5 dňovým školením v 3 stupňoch.

Priebeh realizácie:

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku, vyhlásením núdzového stavu a opatreniami
Vlády SR sme museli všetky školenia pozastaviť v termínoch od 12.03.2020 do 15.06.2020 a od
13.10.2020 do odvolania. Vzhľadom na charakter vzdelávania a v súvislosti s tým, že vzdelávací
program sme mohli realizovať po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
č. OPĽZ/1/2016 k NP „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ nebolo možné
vzdelávací program začať.
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