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1 Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 

1.1 Aktuality 

Novelou zákona 138/2019 sa opäť zavádza povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 

až 24 hodín a zároveň v najbližšom školskom roku 2022/2023 v prechodných ustanoveniach v § 90d 

ods. 12 sa nariaďuje povinnosť mať min. 20 hodín takéhoto aktualizačného vzdelávania a to presne 

v týchto témach: zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy 

a vzdelávania. 

Vzdelávacie centrum Microsoft pri Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach bude môcť 

v ďalšom školskom roku ponúkať práve túto možnosť pre školy, aby si takéto aktualizačné vzdelávanie 

v téme digitalizácia výchovy a vzdelávania školy získali u nás. 

Po novom sa zdôrazňuje, že vzdelávacie aktivity môžu prebiehať aj kombinovanou formou 

(prezenčne vrátane online, dištančne samostatnou prácou), ale aj stážovaním, čiže praxou.  

Aktualizačné vzdelávanie sa opäť zavádza ako povinnosť s rozsahom najmenej 10 hodín 

a najviac 24 hodín za školský rok a to úpravou v pracovnom poriadku či smernici. Výnimočne sa v šk. 

roku 2022/2023 určuje povinne 20 hodín aktualizačného vzdelávania so zameraním na digitalizáciu, 

inklúziu a kurikulárne zmeny. 

Aktualizačné vzdelávanie je určené pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov 

školy. 
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2 Základné informácie 

Naše Vzdelávacie centrum Microsoft je súčasťou sietí škôl a inštitúcií, ktoré s podporou 

spoločnosti Microsoft poskytujú všetkým pedagogickým zamestnancom školenia, workshopy 

či webináre zdarma. Sme Vzdelávacie centrum spoločnosti Microsoft pre školy a školské zariadenia 

na Slovensku. 

2.1 Naše ciele 

Aktualizačné vzdelávania poskytované naším centrom majú nasledovné ciele: 

• dať učiteľom nové nápady, inšpiráciu a zručnosti na zlepšenie vzdelávania a výučby 

pomocou technológií; 

• ukázať, ako možno použiť technológie na podporu práce vo všetkých oblastiach organizácie 

školy; 

• pomôcť pedagógom preskúmať rozvoj vzdelávacích zručností 21 

2.2 Naše aktivity 

Prehľad aktivít, ktoré ponúkame školám: 

• bezplatné školenia – organizovanie a realizácia prezenčných alebo on-line školení, 

seminárov; 

• bezplatné konzultácie, pomoc pri nasadení a školení užívateľov pri nasadení niektorej z 

nových technológií Microsoft; 

• súťaže - informácie o súťažiach pre žiakov ZŠ a SŠ, ktoré organizuje spoločnosť Microsoft; 

• propagácia hardware a software – propagácia hardwarových a softwarových produktov 

a noviniek partnerských organizácii zameraných na ich aplikáciu v škole; 

• učitelia si budú môcť po absolvovaní uplatniť promo kód na stránkach 

https://learn.microsoft.com/  

O našich aktivitách sa môžete dozvedieť aj na FB stránke: Vzdelávacie centrum Microsoft | 

Facebook a pridať sa k skupine (https://www.facebook.com/groups/vcmsmichalovce) a na webovej 

stránke školy Microsoft (szsmi.sk) (http://www.szsmi.sk/microsoft). 

https://www.facebook.com/groups/vcmsmichalovce
https://www.facebook.com/groups/vcmsmichalovce
https://www.facebook.com/groups/vcmsmichalovce
http://www.szsmi.sk/microsoft
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3 Ponuka aktualizačného vzdelávania 

Školenie je možné realizovať v učebni nášho Vzdelávacieho centra Microsoft, alebo priamo 

vo Vašej škole, podmienkou je minimálny počet 15 účastníkov (podľa aktuálnej epidemiologickej 

situácie) alebo môžu prebiehať aj kombinovanou formou (prezenčne vrátane online). Školenia sú 

zamerané najmä prakticky a sú prispôsobené potrebám a požiadavkám školy. 

V školskom roku 2022/2023 ponúkame tieto témy aktualizačného vzdelávania (podľa potreby 

organizácie vieme ponúknuť kombináciu tém) v rozsahu 20 hodín: 

• Ovládanie platformy Office 365 

• Online vyučovanie cez MS TEAMS 

• OUTLOOK online- komunikačný nástroj, PLANNER a TO DO 

• ONEDRIVE - efektívne využitie ukladacieho priestoru 

• SHAREPOINT - zdieľanie a spolupráca v rámci školy 

• MS FORMS- jednoduchá tvorba kvízov a dotazníkov 

• SWAY- tvorba vizuálne pútavých prezentácii 

• MS ONENOTE – interaktívny poznámkový zošit 

• MS LIST  - zoznamy, čo všetko pomocou nich dokážete 

3.1 Typy školení 

Školenia môžu prebiehať: 

• vzdelávanie dištančné - online vzdelávací program prostredníctvom aplikácie MS Teams 

• vzdelávanie kombinované - prezenčne 5 hodín a dištančne 15 hodín 

• vzdelávanie prezenčné – učebňa nášho Vzdelávacieho centra (podmienka min 15 

účastníkov) 

Termíny dištančného/prezenčného vzdelávania si dohodneme telefonicky. 
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4 Bližšie informácie 

Kontaktná osoba: 

RNDr. Jana Tokárová; 

Stredná zdravotnícka škola Michalovce, Masarykova 27, 071 01 Michalovce; 

koordinátor Vzdelávacieho centra Microsoft Michalovce; 

e-mail: tokarova@szsmi.sk; ms_skolenie@szsmi.sk  

tel.: (+421) 56 644 14 52, (+421) 903 917 732.  


