Prehľad kontinuálného vzdelávania PZ a počet priznaných kreditov
k 31. 12.2015

Gabriela Žabková
meno a priezvisko
druh vzdelávania
Názov aktivity
aktualizačné
Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich zamestnancov
inovačné
Školský manažment
aktualizačné
Učiť tvorivo, inovatívne, moderne
aktualizačné
Uplatnenie osobnostného,sociálneho a morálneho rozvoja vo
vyučovacom procese
Pracujeme s digitálnou včelou Bee-bot v MŠ
aktualizačné
meno a priezvisko
druh vzdelávania

aktualizačné
inovačné
inovačné

aktualizačné

meno a priezvisko
druh vzdelávania
aktualizačné
inovačné
inovačné
inovačné

kredity

platnosť

8
15
15

19.VI.2019
28.10.2020
31.10.2020

15
7

21.1.2021

kreditový príplatok

3.2.2021

6%+6%

platnosť

kreditový príplatok

Mgr. Miriam Čížová
Názov aktivity
Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich zamestnancov
Školský manažment
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia
Priznanie kreditov za vykonanú štátnu jazykovú skúšku s
anglického jazyka podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009
a doplnaní zákona č. 390/2011
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole

kredity

8
15
25

2o19
2020
2020

60

2o21

10

6.4.2021

12%

kredity

platnosť

kreditový príplatok

Bc. Alena Frenáková
Názov aktivity
Digitálne technológie v MŠ
Použitie inteaktívnych technológií vo vyučovacom procese
Semafór zvládania agresie detí
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa

11
15
18
16

22.3.2019
21.2.2020
13.3.2020
13.3.2020

6% + 6%

meno a priezvisko
druh vzdelávania
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné

Mgr. Danka Obročníková
kredity
Názov aktivity
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
15
Vytváranie pozítivnej klímy v školách formou sociálneho dialógu
12
Uplatnenie osobnostného,sociálneho a morálného rozvoja vo VP
15
I5
Učiťtvorivo, inovatívne a kreatívne
7
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
Sociálny dialóg,rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete
10
Pracujeme s digitálnou včelou Bee-bot v materskej škole
7

meno a priezvisko
Eva Bučková
druh vzdelávania
kredity
Názov aktivity
aktualizačné
Vytváranie pozítivnej klímy v školách formou sociáoneho dialógu 12
inovačné
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
15
aktualizačné
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
7
aktualizačné
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
aktualizačné
Pracujeme s digitálnou včelou Bee-bot v materskej škole
7
10
aktualizačné
Program KV v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov
meno a priezvisko
druh vzdelávania

inovačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné

platnosť

29.11.2019
25.5.2020
29.11.2019
31.10.2020
29.11.2019
6.4.2021
3.2.2021
platnosť

5.12.2017
21.2.2020
22.1.2021
6.4.2021
20.2.2021
5.12.2021

kreditový príplatok

6% + 6%
kreditový príplatok

6% +6%

Mgr.Iveta Kurtyová
Názov aktivity
kredity
Hravá matematika v rozprávke
za tvorivé aktivity podľa § 47 a odst.3 a 6 zákona č.317/2009 Z.z
3
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
15
Uplatnenie osobnostného,sociálneho a morálneho rozvoja vo VP
15
Učiť moderne,inovatívne,kreatívne
15
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia
25
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
7
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti
10

platnosť

kreditový príplatok

2018
13.5.2020
23.5.2020
17.9.2020
10.10.2020
22.1.2021
1.5.2021
6%+6 %

meno a priezvisko
Ľubica Bělová
druh vzdelávania
Názov aktivity
inovačné
Inovácia v didaktike
aktualizačné
Digitálne technológie v MŠ
inovačné
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia
aktualizačné
Pracujeme s digitálnou hračkou bee-bot v materskej škole
aktualizačné
Učiť moderne, inovatívne,kreatívne
aktualizačné
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnost v materskej škole

kredity

25
11
25
7

15
10

meno a priezvisko
Darina Petroniová
Názov aktivity
druh vzdelávania
kredity
aktualizačné
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
15
inovačné
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia
25
aktualizačné
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
7
aktualizačné
Učiť moderne, inovatívne,kreatívne
15
aktualizačné
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole
10
inovačné
Inkluzívne vzdelávanie detí z marginálizovaných rómských komunít 21
meno a priezvisko
druh vzdelávania
aktualizačné

aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
špecializačné

inovačné

platnosť

kreditový príplatok

24.2.2020
24.6.2020
11.10.2020
3.2.2021
28.1.2021
15.4.2021

platnosť
29.11.2019

6%+6%

kreditový príplatok

4.6.2020
22.1.2021
1.4.2021
1.5.2021
15.4.2022

6% +6%

Bohuslava Lukáčová
Názov aktivity
Digitálne technológie v MŠ
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
Koordinátor prevencie
Multimédia a internet v práci PZ

kredity
8
15
8
7
35
25

kreditový príplatok
platnosť
21.2.2019
21.2.2020
22.10.2020
5.11.2020
18.9.2021
17.9.2022 6% +6%

meno a priezvisko
Gabriela Hudecová
druh vzdelávania
Názov aktivity
kredity
aktualizačné
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole
10
aktualizačné
Učiť moderne,inovatívne, kreatívne
15
špecializačné
Koordinátor prevencie
35
meno a priezvisko
Ľubica Štellmachová
druh vzdelávania
Názov aktivity
kredity
aktualizačné
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole
10
inovačné
Inkluzívne vzdelávanie detí z marginálizovaných rómských komunít 21

platnosť
1.5.2021

kreditový príplatok

18.9.2021
18.9.2021

6% + 6%

platnosť
1.5.2021

kreditový príplatok

15.4.2022

6%

