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1 2 LEG|SLATIVNEVÝcHoDlsKÁ

Vzdelávanie zamesinancov a prehlbovanie ich kvalitikáce vyplýva z §153
zákóM č,311 zz. Izákonníka píáce ), V zneni neskorších predpisoÝ
zodpovednosl vedenia školy za dalšie vzdelávania svoj ch pedagogických
žaínestnancov vyplýva i§ 5 ods 2 písm c) zákona č. 596/2003 z,z, o šláinejspráve
v Š\oslve a Školske| samospÉýe á o zŤene d doplnen nlelloryc. 7á.onov ále
J sLldoe so žáhoroť L ?A5]2aaB 7 z. o výchove a vzdelávani ( Š.oslý zá.on )
V nadváznosti na zákon č 317/2009 o pedagogických zameshancov aodborných
zameslnáncov a vyhlášky ó,445/2009 o koniinuánom vzdéláVání, kreditoch
a átestáciách pedagogických a odborných zámestnancov



1.3 clELE

Koniinuáne vzdeláVánie áko súčasť celoživotného vzdeáVania zabezpečuje
U pedagogických a odboirých zameslnancov sústavný proces nádobůdaniá
vedomosti, žručnosti a spósobiosti sc]elom udržiaváť obnovováť, zdokonálovať
a doplňať profesiné kompetencie poirebné na Výkon pedagóg]ckej pÉxe á iá Ýýkón
kválitie] odbornej činnost

Koniinuálne Vzdelávanie žVyšuje schopnosť inovovať obsah a metódy výUčby,
skva]ilňuje VýstUpy výchoVno_VždeláVacieho píocesu, pripravlje pedagogického
zamesinanca na pružné léagovanie k poirebám spoločnosti

zákládná Umeecká škola v Holič sazamelava na VýUčbU taeniovaiých detí
voblasti hudobného ianečného á výtvarného lménia V svojej koncepcii čeípá zo
sinej lradíce hudobiého a výlváíného odboru kde vychovala Veta dnešných

Vhudobnom odboíe chce nadvázovať havne na lradic0 sláčkóvých
dychových nástío]ov tradiciu hry na klavir, akordeón a existenciu komomých
súbolov, Tež chce pružne reágováť ale ina Výýój spó]očnost, ktorá v},1vé.a tlak na
VýUčbu moder|ých náslrcjóV áko gitára, basová gitaía, bicie nástroj€ alebo keyboard,

Vo výtvariom odbóíe chce škola nadvázovat h avne na iíadiciu klas]ckých
Výlvamých technik a výučbu keram ky, kiorá má vHolič tradico !ž od pósobena
Frantjška Loirinskeho Ďalej chce samozlejme píužne íeágovať ná dašl VýVoi
Všetkých zaujimavých nových lechnik a technoó9 iV ráňc možnosti školy

Vianečnom odbore sa velmi zvýšila jehó t]rcVeň pílatim učitelky s vysokým
odbornýn cilenim Pí] dop]neni odbohej a pedagog ckej kvalifikácie oboch učiteiek
je VeIký predpok ad dalšieho zvýšenia kvally odboíU a nás edne záu]mu oň,

1 5 slTUAČNÁANALÝZA

1,5,1 Analýza kval fikovánosl] v ško e

Pozn, Nekva]ifkovanl pedagog cký zamesinancisipiebežne doplňajú kva inkáciu



Kva]ifikovani učiieliá výtvarného a hudóbného odboíu si chcú zvýšiť
Vzdelanie V ob asti digitálnej 9rarnolnosti a orenlácii muliimedjá]nych tableiových
žáradenach ktoré využíVájú Ýškole VÉmci digilálnej pedagogickej dokumenlácii
a tiež V Émd časti vyučovania,

'1,5.2 Deíinicia Dožiadaviek učteíov na ďalšie vzdelávanie

1,6 TABULKA PLÁNU KoNTlNUÁLNEHo VZDELÁVAN lA

vý,tv.rný Aktualizáčné vzdélávanié

lMgrVeíonika Zaplěia ová PhD. Aklualizačné vzde|ávanie

Aknláli7áčné vzdéláVánié

Elena cavo]sha, Dls,árt. Aktuálizačné vzde áván e

Mála Janková D s,arl, Aknláli7áčné v7dé áván é

oen sa Mete]čková Dis,an Aklualizačné vzde áÝán e

Pedagogickí zaňestnanc, uvédení v tabUlke plánu konljnuálnéhó vzdelávania
sú V toínto roku (2018) prihlásenína tieto vzdelávania:

lMulimediáLne lablelové zaliadenie v edukačnom procese
Rozvoj dig tálnej gramotnosli pedagog]ckých a odboných zamestnancov

Po úspešnom absolvovani týchio vzdelávani ziskajú 15 + ]5 kÉdiiov, kloré si móžU
up ainjť v Émcipríplatku za kreditné vzdelávanie.

Dalei budú mať uvedeni pedagogicki zámestnanci vÉmci íinančných
možnosti školy preplátené @stovné náhlády a nebudú sj musiéť nahradzovať čas
siláVený ná prcdnáškach konljnuálneho štúdia počas pracovnej doby, ostatni
Učtelia V svojom osobnom volné abez nároku na ceslovné móžu tiež využiť
akýkólvekdfuh konlinuálneho šlúdia počas roku 2018 poschváleni riaditeíom škoy
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ho§pMciami U llíěených Pedagogických zámestnancoch
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Plán kontinOálneho vzdelávania Ýypíacoval Peieí Koválik, Ds: an , 

IJaďÉ, 

$uý

V Holíóidňa 12 íebruára2018

Znadovateí ( Nlesto Holič) poNldzuje tenlo dokument,


