
PLÁN KoNT|NUÁLNEHo VZDELÁVANlA V zUš HoLič NA RoK2019

1,1 lDENTlFlKÁclAoRaANláclE

základná umelecká ško á Holié

Bemolákova Ul, č. 3 ,90851 Hólíč

Štailtámy o€án - riaditeí školy - Peter Kováíik

Ziáďovatel školy l',lesio Holič

Konlakt Berno]áková U]č 3,90851 Holíč,

M^Nzusholic.sk, zusholic@stonline,sk, te|,0346683620

Po@t zamestnancov: 28

Počet pedagogických zamestnancov: 25

1,2 LEG|SLATÍVNEVÝcHoDlsKÁ

Vzdelávanie zamestnancov a plehlbovanie ich kva ifikác]e vyplýva z §153
zákona ě.311 zz. |ákonnika práce ), v znenl neskoršich predpisov.
zodPovednosť vedenia školy Z dalšie vzde]áVania svojich pedagogických
zamesinancov vyplýva ]§ 5 ods,2 písm. c) žákona č,5962003 z,z. o šlánej spíáve
v školstvé á školskej samospráve a o žínene a doplneni niektorých zákonov a je
v §]lade §o zákonom č,2452008 z,z, o Výchove a Vzde|ávani{ Školský zákon )
v nadváznosti na zákon č,317/2009 o pedagogických zamestnan@v a odboných
zamestnancov a vyhlášky é,445/2009 o kontjnuálnom vzdelávani, kreditoch
a aiestáciách pedagoqickÝch a odbomých zameslnancov,



1.3 clELE

KoniinUá]ne Vzdelávanie ako súčasť celoživotného Vzdelávania zabezpečUje
u pedagógických a odborných zameshancov sústavný prcces nadobúdana
vedomosli zlučlosll a spósobllos1 c . e|óŤ Udr,avať, obloÝoÝať, zoo.oráíováť
a doplilť p,o'er|né korpelF..e polrebt 1a !rylor pedagogřle P.aréánávýi01
kvaljtnei odbornei činnosl]

Kontinuálne vzdelávanie zwšuje schopnosť inovóvať obsah a metódyvý!óby,
skvaliňuie VýstUpy výchovno-vzdeláVacieho proces!l prpravuje pedagogického
zamestnaica na pružné reagovanie kpotEbám spóločnost

1,4 PRoFlLAclAŠKoLY

základná umelecká ško]á V Ho]lčisa zaínériava na vý!čb! tálentovaných detí
v ob]aslihudobného,ianečného a výtvarného Umen]a V svojej koncépciičerpá zo
silnej kadicie hldobného avýtvahého odboru kdevychovala vela dnešných

V hudobnom odbore chce nadvázovať lr avne na tradíciu sláčikových,
dychových náslrojov, tradiciu hry na klavír, akordeón a ex stenciu komonrých
súborov. T ež chce pr!žne reagovať a]e ina vývoj spoločnosti, ktorávylváraťak na
výučbu modemých náslrojov akogitaÉ, basová 9iará, bicie nástío]e alebo keyboald,

Vo vrlvamom odbore ch@ škola nádvázovať hlavne natladiciu klasicloých
vylvamých lechrlk a WJcbJ íélami{y {lola md v Ho'ci Jadiu Jz od posobFrla
E,anllšld Lolllnslelo Daléjchce sámoz,elme p,L2le leagoval lná dáls, vývoj
Všetkých zaujimávých, nových techník a technológiiv n mci možnosli ško]y

Vtanečnoň odbore 5a velmizvýšiajeho ú@Veň priiatim učilelky s !rysokým
odbomýri, cltením, Pridoplneni odboínej a pedagogickej kva ifikác e oboch uóiteliek
je Velký píedpoklad dalšieho zvýšenia kvaliy odboru á nás edne záujmu oň.

15 S|TUAČNÁANALÝZA

'] 5.1 AnalÝza kval]íikovanosli V ško e

I
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Dož. Nélvál 'ilovan' peoaqo9lclý 7ámesl.ar.i s pl eoe2le dopna_J lÝalúkaclJ,



1 5 2 Definic]a požiadaviek učitelov na ďalšie Vzdelávanie

1 6 TABUI]KA PLÁNU KoNT|NUÁLNEHo VZoELÁVAN]A

Riaditelškoly Peier Kovárik absolvuje vzmysLe škoského zákona v iomlo
íoku funkčné inovačné vzde ávanie prevedúcich pedagog]ckých zameshancov,

Peda9ogický amestnánec, uv€dený v tabulké plánu kontinuálneho
vzdeláVan]a je v tomto rcku (2019) p hlásený na toto vzdelávanie:

Fuíkčnó inovačnéyzilelfilnie pft ť.dúcich lJedlgogických zzB€stmncor
, vcdúcich odborných Zng§tn!ícoY

(Univežit! Konenského v Bmthl,v€, .enrnn ďalšieho vzd€láv,lia)

Ďalej budú uvedenému pedagogickéínu žamestnancovi v Emcifinančiých
možnostišiolv pleplatené ceslovné náhrady a nebudesimusieť nahradzovaťčas,
stlávený ra píednáškach hole uvedenéhoštúdia počas pía@vnejdoby, ostatni
Učitelia v svojom osobnomvotne a béz náíoku na cestovné móžU t]ežvyužlť
akýkotvek druh konl]nuálneho štúdia počás íoku 2019.
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SYSTÉM KONTROLY A MEMNIA

V HoIio dňa 1o apílla2019
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1 , hospiiáciámi u uÉeného pédagogičkého zamestnancá

2 dotalnikmlna 7islenié uplalnenia 7iškaných po7nalkov v plaxi

1 záve€cnÝm whodrotením íealizárF ólánu lonlinuálneho
" i]iiii""-ii] 

" 
ia." ,,"anonace| spraw o !rysledlu pdce školy

ii""",l""l'Jii',ii,j zo,s, *pkól j septembíi 201 9,

Plán kontinuálneho ýzdelávania vylEcovál Petel Kovánk, íiadii€ _

Ziadovatel ( Mesto Holíč ) poivldzuie ténto dokunent,


