
V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania  
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava, 04801 zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:  
 

p.č. druh programu 
vzdelávania názov programu termín/trvanie rozsah v 

 hodinách 

1 aktualizačné vzdelávanie Mobil – tablet ako pomôcka na vyučovacích hodinách (edukačné 
aplikácie) 16.09.2022 4 h. 

2 aktualizačné vzdelávanie Telesná výchova pre učiteľov 1. stupňa 22.9.2022 2 h. 

3 aktualizačné vzdelávanie Webová platforma Canva, Liveworkssheets a QR kódy ako pomôcka na 
vyučovacích hodinách 29.09.20220 4 h. 

4 aktualizačné vzdelávanie Hudobná výchova pre ZŠ 19.10.2022 4 h. 

5 aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a personalizácia vyučovania: Trieda ako záhrada 28.10.2022 4 h. 

6 aktualizačné vzdelávanie Microsoft 365 28.10.2022 3 h. 

7 aktualizačné vzdelávanie ANJ hravo a zábavne I. 3.11.2022 2 h. 

8 aktualizačné vzdelávanie Digitalizácia vo výchovno-vzdelávacej činnosti – hry a online učebné 
pomôcky 9.11.2022 3 h 

9 aktualizačné vzdelávanie ANJ hravo a zábavne II. Tematický projekt 10.11.2022 4h 

10 aktualizačné vzdelávanie Edupage 
24.10.2022 
27.10.2022 
14.11.2022 

4h 

 



V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania  
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava, 04801 zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:  
 

p.č. druh programu 
vzdelávania názov programu termín/trvanie Rozsah v  

hodinách 

11 aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a personalizácia vyučovania: Trieda ako záhrada 23.11.2022 4 h. 

12 aktualizačné vzdelávanie Informatika s Emilom  13.1.2023 6,5 h. 

13 aktualizačné vzdelávanie Informatika s Emilom 4 03.02.2023 6,5 h. 

14 aktualizačné vzdelávanie Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých 20.02.-21.02.2023                                  16 h. 

15 aktualizačné vzdelávanie Používanie vzdelávacej platformy VIKI vo vyučovacom procese na 
školách 

14.2.2023, 21.2.2023 
22.2.2023, 28.2.2023 
15.3.2023, 20.3.2023  

3 h. 

16 aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a personalizácia vyučovania: Vzdelávanie žiakov z MRK zo 
SZP 9.3.2023 4 h. 

17 aktualizačné vzdelávanie Interkultúrne vzdelávanie a formovanie identity 23.3.2023 4 h. 

18 aktualizačné vzdelávanie Interkultúrne vzdelávanie a formovanie identity 27.3.2023 2,5 h. 

 
 


