
Letná škola pre začínajúcich pedagógov, Zaježová, jún 2021 

Spätná väzba na blok Slovenskej komory učiteľov - akreditované vzdelávanie „manuál 

(nielen) pre začínajúcich dňa 8. 7. 2021 

 

Ako hodnotíš blok Slovenskej komory učiteľov? 
 
Tak toto bola pecka ! Taka vlna otazok co tam padla to bolo neskutocne ! Vela sme sa 
dozvedeli, konecne nam niekto po lopate vysvetlil ze co ? ako ? kde ? kedy ? preco ? a 
podobne. 

 
Velmi prinosne, i ked jednorazovo boli trochu zivelne kladene otazky.  
 
Asi najžiadanejšia téma, vzhľadom na to, že vysoké školy tomuto nevenujú žiadnu 
pozornosť. Pani učiteľky sa snažili predať nám čo najviac informácií a odpovedať na všetky 
otázky. Pri tejto diskusii však chýbal nejaký menežment z Katkinej strany. Bolo by lepšie ak 
by pani učiteľky najskôr odprezentovali po kúskoch čo si pripravili a následne po každej 
téme by sa otvoril priestor pre otázky. Miestami tam vznikal chaos a kolegovia sa pýtali 
občas otázky, ktoré už boli zodpovedané. Ja ako učiteľ bez praxe som sa o to viac strácala, 
keďže sa väčšinou pýtali učitelia, ktorí už učili a išlo o ich konkrétne problémy, v ktorých 
som sa ja vôbec nevyznala. Mne chýbal taký všeobecný prehľad o daných pojmoch a 

problémoch a potom by som už konkrétnym otázkam kolegov rozumela lepšie.  
fantastický a veľmi potrebný a užitočný! Dozvedela som sa veľké množstvo dôležitých 
informácií, ktoré by mal vedieť každý učiteľ pred nástupom do zamestnania, avšak nikde 
na školách takéto info neposkytujú. 
 
Tento blok bol veľmi potrebný, keď som si čítala program ešte  doma, myslela som si že 
bude nudný ale opak bol pravdou, niečo podobné by mal absolvovať nielen každý 

začínajúci učiteľ ale všetci. 
 
To bola diskusia :D :D super, veľmi užitočné informácie, aby sme sa nebáli žiadať čo treba  

Pre mňa asi najviac obohacujúce, možno čerpať do budúcnosti. Avšak škoda, mohlo to byť 
možno do dvoch blokov . 
 
Skvelé, dozvedela som sa nové veci. 
 
Naj 
 
O SKU som doteraz nepočula. Avšak som veľmi rada, že som ich spoznala. Pani boli veľmi 
príjemné, ústretové. Som veľmi vďačná za ich info. Väčšina vecí, ktoré hovorili bola pre 
mňa úplne nových. 
 

Tu som sa trochu bála, že to bude nuda, ale znalosti, ochota a energia prednášajúcich 
ďaleko predčili moje očakávania. Máme prosím tú ich prezentáciu, alebo treba písať 
priamo im? 



 
perfektné, nie je na škodu vedieť zákony a orientovať sa v nich  
Super, bomba. Dúfam že sme neboli príliš "otázkovační".  
 
Na tomto bloku som sa dozvedela veľa informácii, o ktorých som ani netušila, že ich 
potrebujem. Bol skutočne veľkým prínosom a ďakujem za jeho zaradenie. 
 
Užitočné a perfektné, som rada, že ste to nedali na úvod, lebo informácie napriek 
užitočnosti na nálade nepridajú 
 
Posielam pokračovanie :) Tento blok bol naozaj plný plný informácií. Fakt som len 

nasávala, miestami síce aj nechápala a zistila, že  som dosť mimo. Bolo to prínosné, 
zároveň však pre mňa aj také znejisťujúce, či je toto zanedbané z mojej strany alebo taký 
bežný učiteľ takéto veci až tak nevie, mám kolegynky s dlho ročnou praxou a nikdy sme sa 
o týchto veciach nerozprávali ani náznakom, a na VŠ tiež nie :) Určite by sa zišlo aj viac 
takýchto posedení. 
 
Konečne niekto vysvetlil sporné/vymyslené legislatívne predpisy. Ďakujem.  
 
Veľmi zaujímavý a bohatý program na poznatky, ktoré mi chýbali, prehľadné vysvetlenie 
orientovania sa v školských zákonoch. Nadšenie lektoriek bolo veľmi milé, neúnavne nám 
odpovedali na všetky otázky a čo je najdôležitejšie, vedeli na ne odpovedať, myslím si, že 

bolo zodpovedané naozaj všetko, na čo sme sa spýtali. Praktický blok, ktorý dal každej z 
nás základný nadhľad do legislatívnej zložky našej práce. 
 
Úžasná prednáška, ktorá mi pomohla uvedomiť si legislatívne veci, v ktorých som veľmi 
stratená. Aj keď som sa na začiatku bála či to bude pre mňa zaujímavé, stal sa úplný opak. 
Opäť veľmi praktické informácie, ktoré môžem hneď využiť. Najmä utriedenie si myšlienok 
ohľadne kariérneho rastu. 

 
Veľmi prínosné informácie. Aj keď sa tento blok mierne časovo pretiahol, vôbec to 
nevadilo, pretože to svedčilo o tom, že v tejto téme je kopec nezodpovedaných otázok. 

Určite nabudúce nevynechať, možno tomu venovať ešte viac času.  
 
podnetný, nečakala som, že ma legislatívne témy tak zaujmú a pohltia a že si z nich spíšem 
toľko poznámok.... 
 
Počas tohto bloku som sa dozvedela veľa vecí, o ktorých som predtým ani len netušila. Zo 
začiatku som si myslela, že to nebude pre mňa zaujímavé, ale opak bol pravdou, avšak 
myslím si, ako som napísala aj vyššie, že väčší priestor mala mať prezentácia a menší 
diskusia, teda až príliš konkrétne otázky mojich kolegýň, ktoré už pre mňa osobne nebo li 
až tak užitočné. 
 

Vyborne, vtipne a dozvedela som sa kopu novych informacii  
 



Tento blok bol veľmi poučný a zahltil nás informáciami. Aj keď som nemala šancu si všetko 
zapamätať a viem kde tieto informácie hľadať. Veľmi sa mi páčilo vysvetlenie o 
akreditovaných vzdelávaniach. 
Fantastický! Tomuto sa nikto nevenuje a všetko si musíme dohľadávať alebo o tom ani 
vôbec nevieme.... Kopa praktických info na 1 mieste, najmä však - skvelé bolo, že sme sa 
mohli pýtať, na čokoľvek a odpoveď prišla - a bola priama a jasná. Neodkazovala na zákon 
345678, ale bola podaná ľudsky. 
zvyšok napíšem v ďalšom formulári, bojím sa, že sa mi to vymaže alebo vypadne internet a 
som skončila, takže posielam a ešte sa ozvem, prepáčte za komplikácie  
 
myslím, že z našich otázok bolo jasné, že to bolo veľmi potrebné :D ani som nevedela, čo 

všetko neviem... bolo to veľmi praktické, pani lektorky boli milé a všetko zrozumiteľne 
vysvetlili, nemám čo vytknúť 
 
Najviac prínosné pre mňa bolo:  
Bolo toho viac, ale bez poznania našich práv a povinností sa ďaleko v školstve nepohnem, 
takže prednáška zo SKU. 
seminár s pani učiteľkami zo SKU o legislatíve  
Posedenie s dámami z SKU a debatky pri obedoch, večeri a ohníku :)  
 
Všetko :) Ale najviac asi také že inde sa k tomu neviem dostať bola beseda s dámami z SKU 
konečne niekým zodpovedanie sporných/nejasných/vymyslených legislatívnych otázok  

legislatíva pre začínajúcich učiteľov, možnosti kariérneho rastu  
 
legislatívna stránka SKU 
 
A blok so SKÚ bol skvelý, len ma to až tak zneistilo, že to vôbec neviem ... no dosť zle som 
sa cítila, ale nie kvôli programu, ale pre ten pocit, že ako som mimo a to pritom už aj učím  
 


