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               Hlavný cieľ našej školy v školskom roku 2018/2019  súvisí s inováciou štátneho 

vzdelávacieho programu. Jeho súčasťou sú aj obsahové zmeny, ktoré sa uskutočňujú 

postupne.  Zmeny nabiehajú postupne od 1., 2.,3.,4., 5., 6., 7. a 8.  ročníka.  Naša škola sa 

opiera o svoj školský vzdelávací program, ale súčasne aj o inovovaný školský vzdelávací 

program  s názvom Škola pre každého – škola pre všetkých. V tomto programe pokračujeme 

naďalej a podporujeme jeho základnú myšlienku. Dlhodobým zámerom naďalej ostávajú 

nastavené zmeny a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré by sa postupne 

malo odzrkadliť najmä v dosahovaní lepších vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Nový 

zákon o výchove a vzdelávaní vytvoril priestor pre širokú ponuku vzdelávacích príležitostí 

pre deti a žiakov a zároveň poskytuje väčší priestor na uplatnenie tvorivosti učiteľov. Preto 

zákon o pedagogických zamestnancoch myslí na všetkých pedagogických aj odborných 

zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sa svojimi činnosťami podieľajú na výchove 

a vzdelávaní. Snažíme sa  zosúladiť obsah vzdelávania s požiadavkami pedagogickej praxe 

a potrebami trhu práce prostredníctvom inovácie štátnych  vzdelávacích programov.  

Nové požiadavky na vzdelávanie v meniacom sa spoločenskom kontexte reflektuje aj 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace Slovensko, ktorý vymedzuje 

rozdiel medzi „školami minulosti“ a „školami budúcnosti.“ Dôraz sa kladie na formuláciu 

štyroch pilierov: škola má venovať pozornosť – učiť sa poznávať (nástroje poznávania, 

kritické a nezávislé myslenie), učiť sa konať (životné zručnosti), učiť sa žiť spoločne 

s inými (rešpekt a úcta k druhým) a učiť sa byť zodpovedným (sebareflexia, autoregulácia, 

zodpovednosť).  

     Naša škola aj v minulosti ako aj dnes je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov 

a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako 

osobnosti, širokou ponukou aktivít, diferencovaným prístupom, vzťahom v škole, 

naplňovaním najzákladnejších potrieb, spoločnými stretnutiami učitelia, rodičia a žiaci, 

zapojením školy do verejného života, schopnosťou slobodnej a tvorivej práce, samostatného 

myslenia a zodpovedného rozhodovania. Naša škola kladie dôraz na všestranný rozvoj 

osobnosti každého jedinca. Pre úspešný rozvoj našich žiakov sa sústreďujeme na rozvoj 

komunikačných schopností a jazykovú gramotnosť, informačno-komunikačné 

schopnosti (digitalizácia  školstva v rámci programu Digipedia 2020) a spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

 

Priority výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy: 

- zdravý životný štýl 

- prehlbovanie jazykových a komunikačných zručností 

- výchova kultúrneho diváka, čitateľa a užívateľa informačných a komunikačných    

   technológií 

-otvorená škola 

-estetická výchova 

-environmentálna výchova 

 

    Veríme, že tvorivým prístupom pedagógov, kvalitou ich vedomostí a zručností, využívaním 

moderných učebných metód založených na riešení problémov skvalitníme výchovno-

vzdelávací proces v škole a budeme viesť našich žiakov k väčšej samostatnosti a tvorivosti, 

aby sa mohli plne uplatniť v živote. 
 

 

 

 

 

 



1. ORGANIZÁCIA  ŠKOLSKÉHO  ROKA 

 

 
      Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra      

 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 

2019 (štvrtok).  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) 

a končí sa 28. júna 2019 (piatok). 
 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019 

 

 

Prázdniny Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

Jesenné 30. október 2018 

(utorok) 

31.október –            

2. november  2018 

5. november 2018 

(pondelok) 

Vianočné 21. december 2018 

(piatok) 

23. december 2018 – 

7. január 2019 

8. január 2019 

(utorok) 

Polročné 31. január 2019 

(štvrtok) 

1. február 2019 

(piatok) 

4. február 2019 

(pondelok) 

Jarné 15. február 2019 

(piatok) 

18. február –           

22. február 2019 

25. február 2019 

(pondelok) 

Veľkonočné 17. apríl 2019  

(streda) 

18. apríl – 23. apríl                    

2019 

24. apríl 2019  

(streda) 

Letné 28. jún 2019  (piatok) 1. júl –                      

31. august 2019 

2. september 2019  

(pondelok) 

  

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl –  Testovanie 5-2018 sa uskutoční              

21. novembra 2018 (streda). V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční celoslovenské 

testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod 

názvom Testovanie 9-2019 dňa 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský 

jazyk a literatúra. Za prípravu a metodické riadenie priebehu Testovania 9-2019 zodpovedá 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie 

priebehu testovania zodpovedá riaditeľ školy. Náhradný termín testovania 9-2019 sa 

uskutoční dňa 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).     

  

 

                                                                                                                                  

 

 



2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A KONCEPČNÉ 

                                                         MATERIÁLY 
 

 

     Zákony, nariadenia vlády, metodické pokyny a usmernenia platné pre základné školy a 

školské zariadenia: 

2. 1 Zákony: 

 

1) Zákon č. 177/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

2) Zákon č. 178/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

3) Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

4) Zákon č. 54/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

5) Zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

6) Zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

 a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

7) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

8) Zákon č. 81/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní  

odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov, 

9) Zákon č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, 

10) Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  

11) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – po novele č. 188/2015, 

12) Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov       

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – po novele č. 188/2015, 

13) Zákon č. 528/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. 

o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 462/2008 Z.z., 

14) Zákon č. 37/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 245/2008 Z. z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,   



15) Zákon č. 38/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, 

16) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – po novele č. 188/2015  

      17)Zákon č. 325/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.  

           o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

           predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

      18)Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene  

           a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. 

           o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

           predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

      19) Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník 

           práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

 

2. 2 Nariadenia vlády: 

 

1) Nariadenie vlády SR č. 208/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

    630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 

    štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, 

2) Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

    630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo  

    štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, 

3) Nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

    341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti  

    v materských školách a pre žiakov v základných školách, 

4) Nariadenie vlády SR č. 494/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

    630/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo  

    štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, 

5) Nariadenie vlády  SR č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

    630/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo  

    štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 

6)Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

   422/2009 z. Z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovnej činnosti pedagogických 

   zamestnancov, 

7)Nariadenie vlády SR č. 418/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

    630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo  

    štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 

   

2. 3 Vyhlášky MŠ SR: 

 

1)Vyhláška č. 218/2017 Z. z. MŠVVaŠ SR o učebniciach, učebných textoch a pracovných 

    zošitoch, 

2)Vyhláška č. 31/2018 Z. z. MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ,  

   ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

   jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 

   neskorších predpisov.   

3)Vyhláška MŠVVaŠ SR  č. 203/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 Z. z. 

4) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 204/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 



 305/2008 Z. z. o škole v prírode. 

5) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie 

odbornej spôsobilosti v športe 

6) Vyhláška MŠ SR č. 170/2010 Z. z.,  ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  

7) Vyhláška MŠ SR č. 366/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.  

437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov v znení vyhlášky  č. 170/2010 Z. z., 

8) Vyhláška MŠ, vedy, výskumu a športu SR č. 452/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa  

v vyhláška MŠ č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia,     

      9)  Vyhláška MŠ SR č. 224/2011 Z. z. o základných školách, 320/2008 – po novele  

           č.203/2015 

     10) Vyhláška MŠ SR č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z.  

            o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných 

            školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných 

            učilištiach a na jazykových školách,  

     11) Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku 

           záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej 

           praxe, 

     12)Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, 

     13)Vyhláška MŠ SR č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom  

           systéme (vypracovaná v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR), 

     14)Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

           pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

     15) Vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 

 

 

2. 4 Rezortné predpisy: 

 

1) Smernica č. 44/2011 o organizovaní riadení a finančnom zabezpečení športových 

súťaží  detí a žiakov škôl. 

2) Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového 

výcviku. 

3) Smernica č. 23/2017 o súťažiach.  

4) Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé 

kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov škôl 

a školských zariadení. 

5) Smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov 

na riešenie havarijných situácií. 

6) Smernica č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri udeľovaní príspevku na dopravu. 

      7)  Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

      8)  Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania 

            žiakov s mentálnym postihnutím. 

9) Metodicko-informatívny materiál Žiak s poruchami správania v základnej a strednej 

škole. 

 

2. 5 Plán koncepcie a stratégie: 



 

1) Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020. 

2) Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti. 

 3) Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov (projekt 

„MILÉNIUM“). 

 4)   Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. 

 5)   Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. 

 6)   Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020. 

 7)   Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR. 

 8)   Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015/2025. 

 8)   Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013/2020. 

 9)  Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní  

       žiakov OECD – v štúdii PISA. 

10)  Aktualizované Akčné plány Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 

       2016 – 2018. 

11)  Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020. 

12)  Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020. 

13)  Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie 

       do praxe. 

14)  Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva. 

15)  Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných školách. 

16)  Koncepcia mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania. 

17)  Stratégie celoživotného vzdelávania. 

18)  Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

       2014-2020. 

19)  Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020. 

20)  Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky  

       2014-2020.  

  

 

 

     Je potrebné naďalej sledovať Národné projekty spolufinancované z prostriedkov      

operačného programu VZDELÁVANIE 

 

a) KomPrax – Kompetencie pre prax (www.komprax.sk) 

b) Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (www.mpc-edu.sk) 

c) Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít (www.mpc-edu.sk) 

d) Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKvP (www.siov.sk) 

e) Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (www.educj.sk) 

f) Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy (www.skolskysport.sk)  

    V rámci kontroly a efektivity v Národnom projekte „Externé hodnotenie kvality školy 

podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“- aktivity „Tvorba modelu 

sebahodnotenia práce škôl a jeho využitie v praxi“ viď. www.ssiba.sk 

 g)Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (www.digiskola.sk) 

  

 

Odporúča sa neustále sledovať www. stránky: 

http://www.komprax.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.educj.sk/
http://www.ssiba.sk/


MŠ SR:  www.minedu.sk príslušné odbory a oddelenia sekcie regionálneho školstva  

a vysokého školstva 

            ŠPÚ. www.statpedu.sk 

            ŠIOV: www.siov.sk 

            ÚIPS: www.uips.sk 

 

     Okrem sledovania web stránok sa odporúča sledovať rezortné predpisy a koncepčné 

materiály, ktoré sa postupne pripravujú (viď. POP na školský rok 2018/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.uips.sk/


3. HLAVNÉ  ÚLOHY  ŠKOLY 

 
(1) Hlavnou úlohou školy je vypracovať podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 

9/2006 Z. z. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy, z ktorej sa široká verejnosť dozvie dôležité informácie o živote školy, o spôsobe 

vyučovania, o dosiahnutých výsledkoch, o stratégii či cieľoch výchovno-vzdelávacej 

inštitúcie, o projektoch, aktivitách a prezentácií, o výsledkoch inšpekčnej činnosti, či voľno 

časových aktivitách. Táto správa sa stane pre rodičov rozhodujúcim kritériom pri voľbe školy 

pre svoje dieťa. 

 

 (2) Pozornosť venovať uplatňovaniu platných zákonov, vyhlášok MŠVVaŠ SR, nariadení 

vlády  SR a rezortným predpisom. 

 

(3) Prvoradú pozornosť venovať školskej reforme tvorbe školských vzdelávacích 

programov a inovovaných školských vzdelávacích programov v zmysle § 7a § 8 zákona č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

    

(4) Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom 

skvalitňovania pedagogického procesu v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č 445/2009 Z. z. o kontinuálnom 

vzdelávaní v znení neskorších predpisov. 

 

(5) Pozornosť venovať osobnosti riaditeľa školy, jeho tvorivosti, koncepčnosti, osobnej 

zodpovednosti a schopnosti viesť zverený kolektív, s dôrazom na primerané medziľudské 

vzťahy. 

  

(6) Pozornosť sústrediť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na dôkladnú 

analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné plánovanie, následnú kontrolu, zber      

informácií a objektívne hodnotenie. 

 

 (7) Riadiacu prácu upriamiť na činnosť metodických orgánov na školách a ich poslanie  

v oblasti metodiky a riadenia vyučovacieho procesu. Podporovať prácu metodicky   

najkvalitnejších učiteľov v prospech vlastnej školy. 

 

 (8) Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, v oblasti 

umenia a športu, deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

/začlenenými žiakmi/ a deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

(9) Využiť všetky možnosti zaškolenia detí v materských školách a zabezpečiť plnenie 

povinnej školskej dochádzky žiakov základných škôl. Zvýšenú pozornosť venovať zaškoleniu 

detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom s odkladom povinnej školskej 

dochádzky. 

 

 

 

 

                                                 
                                 



4. STRATEGICKÉ CIELE  ŠKOLY 

 
1) Naďalej venovať pozornosť inovatívnym formám výučby cudzích jazykov, ako 

napr.  tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, naratívna forma, 

obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia 

a vyučovania, metóda učenia na stanovištiach, personalizované učenie, inscenačné 

metódy, rolové úlohy a pod., kde je nevyhnutné plne využívať učebňu jazykového 

laboratória, učebne výpočtovej techniky, učebne s interaktívnou tabuľou, nové 

progresívne vyučovacie metódy, výukové programy, didaktickú techniku a iné 

pomôcky, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu – TPR 

(Total Physikal Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu a zážitkové 

metódy. 

2) Formovať kladný vzťah  žiakov ku knihe a literatúre, podporovať rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry na všetkých vyučovacích 

hodinách. 

3)  Podporovať v jednotlivých vyučovacích predmetoch rozvoj finančnej gramotnosti. 

4)  Venovať pozornosť výučbe informatickej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ. 

5)  Naďalej rozvíjať prirodzenú vlastnosť detí – pohyb, k čomu využiť vzdelávacie  

     poukazy v rámci krúžkovej činnosti a krúžky zriaďovať podľa záujmu detí. 

6)  Aktívne  sa zapájať do vyhlásených projektov a programov pre základné školstvo, 

   s cieľom neustáleho skvalitňovania úrovne školy. 

          7) Naším poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, 

  budú tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie  

  a uznanie. 

8) Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy  ako slobodní, zodpovední, charakterní 

     mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť. 

9) Aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami  

     a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole. 

        10)Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa 

              v ňom. 

        11)Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, 

              teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a pod. 

        12)Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky  

              čistého a estetického prostredia školy. 

        13)Zapojíme sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a zdravú školu. 

        14)Zapojíme sa do projektov, kde zo získaných materiálnych hodnôt sa budeme podieľať 

              na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov,  

              pedagógov a ostatných zamestnancov školy. 

        15)Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym 

             prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových  

             olympiád na úrovni školy, okresu, kraja, prípadne SR. 

        16)Zvýšenú pozornosť budeme venovať slabo prospievajúcim žiakom a žiakom so  

             špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami v spolupráci s rodičmi, s centrom 

             pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, CŠPP a   individuálnym  

             prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň. 

        17)V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o  

              rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry, budeme u detí pestovať  

          morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi vekove 

       rozdielnymi deťmi, budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane 

       životného prostredia. 



18) Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov. 

19) Úzko spolupracovať s radou školy, radou rodičov, mestským úradom, spoločným  

      školským úradom, CVČ a ostatnými organizáciami v meste pre sústavné vytváranie čo 

      najlepších podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a  zvyšovanie celkovej úrovne  

      školy.  

 

 

4. 1 Profil absolventa 

 

 

Stupeň vzdelávania 

 

 ISCED 1 

      Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu posledného  ročníka primárneho stupňa základnej  školy. Dokladom o získanom 

vzdelaní I. stupňa  je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule 

pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania. 

ISCED 2 

      Nižšie stredné vzdelanie  získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu posledného ročníka nižšieho stredného stupňa základnej školy, dokladom 

o získaní nižšieho stredného vzdelania je vysvedčenie s doložkou so špeciálnym 

vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou  školou. 

- v prípade ukončenia základného vzdelávania /povinnej školskej dochádzky/  na úrovni 

ISCED 2 môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný 

pracovník  

 

     Sme školou, ktorá sa nevzdáva, aby vzdelávanie sa  poskytovalo tak, aby žiaci potrebné     

vedomosti a zručnosti dokázali správne využiť pri nastavení úloh a povinností a úlohu 

a poslanie výchovy sme realizovali v takom smere, aby náš absolvent bol aj usilovný, 

svedomitý, samostatný a čestný.  

     Naším cieľom je, aby náš absolvent svojím vystupovaním robil dobré meno školy, vytváral 

dobré medziľudské vzťahy, bol schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine 

a v spoločnosti, bol schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať 

kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne  zdroje 

informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mal schopnosť presadzovať 

ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo 

vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk 

a starať sa o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, 

mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si 

vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj 

život. 

 

4. 1. 1 Profil absolventa – primárneho vzdelania                                                           

 

     Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

finančnej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie 

účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Váži si seba aj druhých ľudí, je 

spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal 

základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. 

 



     Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci na konci programu primárneho 

vzdelávania, nie je ukončená. 

     Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

 

a) socionálne komunikačné spôsobilosti 

 

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

primárnemu stupňu vzdelávania,                                                                                                                 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu  pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky v rámci osobnej komunikácii, 

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií, 

 

b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a schopnosť používať matematické modely logického 

a priestorového myslenia a prezentácie, 

- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú 

k systematizácii poznatkov, 

 

c) spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 
- žiak vie používať vybrané IKT pri vyučovaní a učení sa,  

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na 

počítači, 

- dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,   

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu,  

 

d) spôsobilosť učiť sa učiť sa 
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- na základe poskytovaných  možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa 

a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 

- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu 

a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti, 

 

e) spôsobilosť riešiť problémy 
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie 

rozoznať ozajstný  problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa 

svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť  primeraným spôsobom, 

 

                                                                                                       

f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 
- vytvára  si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a seba rozvoj, 

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 



- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni 

svoje fyzické a duševné zdravie,    uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich 

realizuje, 

- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytáraní triednych a celoškolských 

pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede 

a dobrých medziľudských vzťahov,  

 

g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,                                                                                                                       

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusný 

postoj, 

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr, 

 

 

4. 1. 2 Profil absolventa – nižšieho stredného vzdelania 

  

     Profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré zahrňujú komplex 

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi 

poznávať, účinne konať, hodnotiť a dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do 

spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť 

svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. 

     Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho /primárneho/ 

vzdelávania absolventi nižšieho stredného vzdelávania majú mať osvojené tieto kľúčové 

spôsobilosti: 

 

a) spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 

- je schopný využívať osvedčenie stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné 

a slabé stránky školy, 

- dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách, 

- dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa, 

 

b) sociálne komunikačné spôsobilosti 
- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikatívnosti, 

- ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych  kultúrnych súvislostí v zvolenom 

cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, 

dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty, 

 

 

                                                                                                            

c) spôsobilosť riešiť problémy 



- má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí 

a schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické 

operácie, dokáže  uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov, 

- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si 

svoje rozhodnutie, je si vedomý za svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej 

zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb 

a chýb iných, 

 

d) spôsobilosti  občianske       
- chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si 

vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, 

pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo, 

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme 

ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, 

- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti, 

 

e) spôsobilosti  sociálne a personálne 
- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže 

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,                                                                                                                                   

- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe 

význam vzájomnej ohľaduplnosti, 

- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať 

svoje správanie, 

- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje 

svoj osobný rozvoj a osobné ciele, 

 

f) spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich 

hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia, 

- vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu, 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 

g) spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 
- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

IKT v iných predmetoch, 

 

h) spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- navrhuje nové úlohy, nové riešenia,  vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, 

schopnosť plánovať a riadiť prácu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 



5. Základná škola , Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou 
 

V školskom roku 2018/2019 základná škola bude postupovať podľa školského vzdelávacieho 

programu – ISCED 1 – Primárne vzdelávanie a ISCED 2 – Nižšie stredné vzdelávanie 

s názvom Škola pre každého – škola pre všetkých 

 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín za 

týždeň 

 

I. ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

9  

 anglický jazyk   

 

1 

 

1 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4  

 informatika   

Človek a príroda prvouka 

 

1+1  1 

 prírodoveda   

Človek 

a spoločnosť 

vlastiveda   

Človek 

a hodnoty 

etická/náboženská 

výchova 

1  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

  

Umenie 

a kultúra 

hudobná výchova 1  

 výtvarná výchova 2  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

  20 2 disponibilné 

hodiny 

Spolu  22  

 

 
 

 

 

 

                                                                       



 

                                            

 

 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín za 

týždeň 

 

II. ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

8 + 1 1 

 anglický jazyk 2 

 

2 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4  

 informatika   

Človek a príroda prvouka 2   

 prírodoveda   

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda   

Človek 

a hodnoty 

etická 

výchova/náboženská 

výchova 

 

1  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

  

 technika   

Umenie 

a kultúra 

hudobná výchova 1  

 výtvarná výchova 2  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

   3 disponibilné 

hodiny 

Spolu  23  

 

 

 

       

 

 

    



                                                                                                                                   

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín za 

týždeň 

 

III. ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

7 + 1 1 

 anglický jazyk   

 

3 

 

 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4  

 informatika  1  

Človek 

a príroda 

prírodoveda 1+ 1 1 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda 1  

Človek 

a hodnoty 

etická 

výchova/náboženská 

výchova 

 

1  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

1  

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1  

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

  23 2 disponibilné 

hodiny 

Spolu  25  

 

 

 

       

 

 
 

 

 
 

 

                                  



 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín za 

týždeň 

 

IV. ročník 

Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

7  

 anglický jazyk   

 

3 

 

 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4 + 1 1 

 informatika  1  

Človek 

a príroda 

prírodoveda 2  

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda 2  

Človek 

a hodnoty 

etická 

výchova/náboženská 

výchova 

 

1  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

1  

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1  

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2  

  25 1 disponibilné 

hodiny 

Spolu  26  

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

                                   



 

ISCED 2- Nižšie stredné vzdelávanie 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín 

V. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

5 +1 1 

 anglický jazyk 3+ 1  1 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4+ 1 1 

 informatika 1  

Človek a príroda biológia 2   

 fyzika 0  

 chémia 0  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

 

1   

 geografia 

 

2  

 občianska 

výchova 

0  

Človek 

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova 

1  

Človek a svet 

práce 

technika 1  

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1   

 hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2  

  24 3 disponibilné 

hodiny 

Spolu  27  

 

      

 

 

 

 



                                                                                                    

ISCED 2 – Nižšie stredné vzdelávanie 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín 

 

          VI. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

5  

 anglický jazyk 3 + 1 1 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4 + 1 1 

 informatika 1  

Človek a príroda chémia 0   

 fyzika 2  

 biológia 1  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

1 +1 1 

 geografia 1+ 1 1 

 občianska náuka 1  

Človek 

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova/ 

1  

Človek a svet 

práce 

technika 1  

Umenie 

a kultúra 

výtvarná 

výchova 

1    

 hudobná 

výchova 

1  

Zdravie a pohyb telesná 

a športová  

výchova 

2   

  25 4 disponibilné 

hodiny 

Spolu  29  

 

 

      

 

 

 

                         



 

ISCED 2 – Nižšie stredné vzdelávanie 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín 

 

       VII. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

4  

 anglický jazyk 3  1 

 druhý cudzí 

jazyk 

2 2 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4 + 1 1 

 informatika 1  

Človek a príroda chémia 2   

 fyzika 1  

 biológia 2  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

1   

 geografia 1  

 občianska náuka 1  

Človek 

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova/ 

1  

Človek a svet 

práce 

technika 1  

Umenie 

a kultúra 

výtvarná 

výchova 

1    

 hudobná 

výchova 

1  

Zdravie a pohyb telesná 

a športová  

výchova 

2   

  26 4 disponibilné 

hodiny 

Spolu  30  

 

 

      

 

 



 

                            ISCED 2 – Nižšie stredné vzdelávanie 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín 

 

      VIII. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra  

5  

 anglický jazyk 3   

 druhý cudzí 

jazyk 

2 2 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4 + 1 1 

 informatika 1  

Človek a príroda chémia 2   

 fyzika 2  

 biológia 1  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

1   

 geografia 1  

 občianska náuka 1  

Človek 

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova/ 

1  

Človek a svet 

práce 

technika 1  

Umenie 

a kultúra 

výtvarná 

výchova 

1    

 hudobná 

výchova 

1  

Zdravie a pohyb telesná 

a športová  

výchova 

2   

  27 3 disponibilné 

hodiny 

Spolu  30  

 

 

      

 

 



                                                                                              

ISCED 2- Nižšie stredné vzdelávanie 

 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín 

 

IX. ročník 

Poznámky 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra  

5 + 2 2 

 prvý cudzí jazyk 

 

3   

 druhý cudzí 

jazyk 

1 + 1 1 

Človek a príroda biológia 1    

 fyzika 1  

 chémia 2  

Človek  

a spoločnosť 

dejepis 

 

 

2 + 1 1 

 geografia 

 

1   

 občianska 

výchova 

0,5 + 0,5 0,5 

Človek 

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova 

0  

Matematika 

a práca 

s informáciami 

matematika 4 + 2 2 

 informatika 0  

Človek a svet 

práce 

svet práce 0,5 0,5 

 technika 0  

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 0   

 hudobná výchova 0  

 výchova 

umením 

0,5   

Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 

2  

  23 7 disponibilné 

hodiny 

Spolu  30  



 

 

Škola nadviaže v tomto šk. roku aj  na dosiahnuté výsledky pri plnení úloh z minulých 

školských rokov, doplní ich o úlohy, ktoré vyplynuli z hodnotenia šk. roka 2017/2018 a o 

úlohy predložené MŠVVaŠ  SR,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi na šk. rok 2018/2019.  

   Naďalej budeme vyvíjať aktivity v projekte Škola podporujúca zdravie, zabezpečíme 

rozšírené vyučovanie cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk,   

rozšírime informačnú techniku a informačnú technológiu v rámci činnosti školy, skvalitníme 

krúžkovú činnosť so zameraním na podporu talentovaných žiakov predovšetkým v oblasti 

športu.  

 

 

 

                                                       Hodnotenie a klasifikácia: 

 

   V školskom roku 2018/2019 po prerokovaní v pedagogickej rade: 

 

1. stupeň   – klasifikácia predmetov v 1., 2.,  3. a vo 4. ročníku 

                  -  slovné hodnotenie etickej a náboženskej výchovy 

 

2. stupeň   – slovné hodnotenie etickej a náboženskej výchovy 

                        -  klasifikácia výchovných predmetov 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         



5. 1 Vzdelávanie tried podľa tematických učebných plánov 

                                

I. A, I. B, I. C, I.D Primárne vzdelávanie ISCED 1 

II. A, II. B, II. C  Primárne vzdelávanie ISCED 1 

III.A, III.B, III. C Primárne vzdelávanie ISCED 1 

IV. A, IV.B, IV. C Primárne vzdelávanie ISCED 1 

V. A, V. B, V. C Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 

VI. A,VI. B, VI. C   Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 

VII. A, VII. B, 

VII. C    

Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 

VIII. A, VIII. B, 

VIII.C  

Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 

IX. A, IX. B  Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 

  

 

 

 

 

 

 

5. 2 Počet žiakov  

 

Triedy Počet žiakov Poznámky 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie     272        

 

1. stupeň 

ISCED 2 – Nižšie stredné vzdelanie     342  2. stupeň 

                

 Z toho  - mimo SR         6             

           

Spolu     614      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ÚLOHY PRE KOMPLEXNÉ ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI A KVALITY 

PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 
1) Vychovávať a vyučovať žiakov v duchu demokracie a humanizmu, rozvíjať ich 

   duševné a fyzické schopnosti tak, aby bol zabezpečený všestranný rozvoj ich 

   osobnosti. 

 

2)Vo výchove a vzdelávaní akceptovať Deklaráciu ľudských práv a Dohovor  

    o právach detí.  

 

      3)Naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, pestovať u žiakov pocit 

         zodpovednosti, uvedomelého správania a konania. 

 

4)Kultiváciu osobnosti podporiť vytváraním podmienok pokojnej, kreatívnej 

    pracovnej atmosféry   

 

 úcty k osobnosti žiaka 

 rešpektovaním jedinečnosti každého žiaka 

 tolerancii voči iným názorom 

 rozvojom kreativity a tvorivosti 

 skvalitňovaním interakčných vzťahov 

 

     5) Humánny prístup k žiakom a chápanie ich problémov spájať s náročnosťou na  

          prácu  žiakov a objektívne hodnotenie výsledkov ich práce. 

 

     6) V každej činnosti klásť dôraz na výchovnú zložku. 

 

     7) Dôsledne  plniť základné povinností učiteľa a vychovávateľa. 

 

     8) V riadiacej a kontrolnej činnosti sa zamerať na: 

 

 zvyšovať dôslednou analýzou zistení konkrétne formulovanými závermi  a kontrolou 

odstránenia zistených nedostatkov 

 kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na úroveň rozvíjania 

kľúčových kompetencií detí a žiakov, 

 posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení 

celkovej práce školy, činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie 

činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne 

vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení 

 v rámci Národného projektu „ Externé hodnotenie kvality školy podporujúce 

sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ – aktivity „Tvorba modelu sebahodnotenia 

práce škôl a jeho využitie v praxi, „ – sledovať na www. ssiba.sk v časti Projekty ESF.   

 úroveň vedomostí žiakov po ukončení primárneho vzdelávania 

 vzdelávacie výsledky v matematike, v slovenskom jazyku a literatúre 

 stav a úroveň vyučovania cudzích jazykov na škole 

 úroveň aktívnej ústnej a písomnej komunikácie žiakov v slovenskom jazyku 

 dodržiavanie učebných plánov a učebných osnov a ich súlad s tematickými plánmi 

 venovať pozornosť uplatňovaniu progresívnych metód a foriem práce so zameraním 

na rozvoj komunikačných schopností žiakov a prácu s informáciami 

 dodržiavať a plniť ciele školského vzdelávacieho programu 



 skvalitniť vnútornú kontrolu v oblasti kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a 

vzdelávacích výsledkov, ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 

kontrolovať ich plnenie 

 sledovať úroveň prevencie drogových závislostí ako integrálnej súčasti výchovy a 

vzdelávania žiakov  

 realizovanie environmentálnej výchovy v celom učebnom procese, plnenie  

 opatrení vyplývajúcich z Koncepcie environmentálnej výchovy, úroveň 

environmentálnych poznatkov žiakov 

 vytváranie optimálnej psycho - sociálnej klímy 

 zodpovedný prístup všetkých pedagogických zamestnancov k svojim povinnostiam 

 s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry venovať 

zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového 

prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami 

 

9) Pri plánovaní práce v jednotlivých predmetoch klásť dôraz na: 

 

 premyslené a účinné metodické postupy 

 funkčné využitie štruktúry a spätosť jednotlivých častí vyučovacej hodiny  so 

zreteľom na spätnú väzbu 

 rozvoj tvorivosti žiakov 

 dôslednú aplikáciu poznatkov v praktickom živote 

 väčšinu žiakov naučiť priamo na vyučovaní a  predchádzať preťažovaniu žiakov 

v domácej príprave 

 uplatňovanie účinných foriem starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov 

 individuálny prístup k slabšie prospievajúcim žiakom a žiakom so špeciálno-výchovno 

vzdelávacími potrebami 

 výrazné uplatňovanie komunikatívneho spôsobu vyučovania SJ a L, CJ 

 

10) Pri výkone svojho zamestnania 

  

 za najvýznamnejšiu úlohu z hľadiska cieľov školstva  považovať 

             rozvoj tvorivosti žiakov, ich výchovu a vzdelávanie v duchu demokracie a  

             humanizmu                                                                             

 podporovaním žiakovej sebadôvery 

 rešpektovaním jedinečnosti žiakov ako neopakovateľných individualít 

 uprednostňovaním pozitívnej motivácie žiakovej činnosti 

 stimuláciou tvorivosti, cieľavedomosti a samostatnosti, utváraním pocitu 

zodpovednosti a povinnosti v spoločnej práci 

 tolerovaním odlišných názorov, presvedčení, postojov, kultúrneho štýlu iných osôb 

 kultiváciou sociálnych vzťahov a modifikácie sociálnej pozície žiaka v triede 

 spoluprácou medzi učiteľmi a žiakmi, spoločné vymedzenie cieľa a súťaživosť žiakov 

 emocionalizáciou vyučovania – prejavmi vzájomnej osobnej sympatie, senzibility a 

empatie, zabezpečovanie priaznivej socioemočnej klímy v triede a v škole 

 rozvojom kultúrneho správania, podporovaním prosociálneho konania žiakov 

  ďalej sa vzdelávať formou účasti na vzdelávacích akciách MPC alebo v rámci 

      samostatného štúdia 

 poznať POP, predpisy zamerané na hygienu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci   

 plniť stanovenú mieru vyučovacej povinnosti 

 využívať učebňu výpočtovej techniky, osvojiť si prácu s PC a interaktívnou tabuľou, 

tabletmi 



 využívať internet pre  odborný rast učiteľa 

 usilovať sa o dobrý vzťah ku škole, byť osobným príkladom vo vystupovaní v škole i    

     na  verejnosti, a tým príkladom a zárukou správnej výchovy žiakov 

 

 

 

11)V ostatných činnostiach 

 

 podporovať a rozvíjať tvorivú iniciatívu pedagógov smerujúcu k modernizácii  

            vyučovacieho procesu, ktorá sa môže prejaviť: 

     - v neštandartných prístupoch v riešení pedagogických problémov, 

            -vo vypracovaní nových metód, foriem a materiálnych prostriedkov vyučovania 

     - v efektívnom využití skúseností v nových podmienkach 

     - vo výbere optimálneho vyučovacieho procesu 

     - v schopnosti transformovať metodické odporúčania a teoretické tézy do praktickej       

        činnosti 

     - preferovaním vyučovania aktivizačnými metódami na úkor autoritatívnych metód 

     - v sústavnej motivácii žiakov, v rozvíjaní ich iniciatívy, dôvtipu, podpore dialógu vo       

        vyučovaní 

 

 v rámci kontrolnej a hospitačnej činnosti, pohospitačné rozhovory s učiteľmi zamerať 

           na širší  okruh a zaujímať sa o ich názory, podnety, pripomienky k výchovno-   

           vzdelávaciemu procesu a práci školy 

 

 na úrovni vedenia školy finančne oceniť prácu pedagógov v mimovyučovacom 

           procese, 1. až 3. miesto v OK, KK, celoslovenských kolách vo vedomostných, 

           športových a umeleckých súťažiach 

 

 

 

          6. 1  Triedni učitelia 

 

 viesť základnú pedagogickú dokumentáciu podľa metodických usmernení 

 všestranne poznať žiakov svojej triedy ako celku i jednotlivo 

 skúmať a sledovať správanie, názory, postoje, zdravotný stav, talent, záujmy a pod. u 

každého žiaka 

 získané poznatky  o žiakovi evidovať v pláne triedneho učiteľa 

 sledovať dodržiavanie pravidiel vnútorného poriadku školy, pri porušení okamžite 

zasahovať  a voliť účinné opatrenia 

 uskutočňovať opatrenia na zlepšenie prospechu a upevnenie disciplíny žiakov 

 byť v úzkom kontakte s vyučujúcimi v triede  a dozor konajúcimi učiteľmi 

 zodpovedne sa pripraviť na triedne schôdze, úzko spolupracovať s triednym 

dôverníkom, rodičom taktne podávať informácie o ich deťoch 

 

                                                                                  T: stály 

                                                                                  Z: triedni učitelia 

 

 

     

 



 6. 2  Výchovný poradca 

 

          V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov je nevyhnutné 

posilňovať a podporovať pozíciu a výchovno-poradenské aktivity výchovného poradcu ako 

základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva 

v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších 

predpisov. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným 

zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ. 

     Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 

8. a 9. roč. k voľbe povolania. 

Zabezpečiť zber informácií o záujme pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy 

v určených termínoch. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku 

a programy Proforient a asc Agendu. Na informovanie žiakov venovať priestor práci so 

stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní. 

     Výchovnému poradcovi sa odporúča využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných 

miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na 

www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk 

     Úlohou výchovného poradenstva je aj práca s problémovými a mimoriadne nadanými 

žiakmi. Výchovný poradca úzko spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi, CPPPaP, 

CŠSP a rodičmi.   

Výchovný poradca – úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä 

s triednymi učiteľmi, so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom , 

s koordinátorom prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, 

výchovnými poradcami stredných škôl 

 

 

 získava metodickú pomoc  a informačný servis v inštitúciách ; CPPPaP, CŠPP, 

metodicko-pedagogické centrá, ŠPÚ, výpočtové strediská 

 zabezpečuje diagnostiku a evidenciu porúch žiakov o správaní a učení, ich školskej 

neúspešnosti, poskytuje konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci 

s príslušným centrom pedagogicko-psychologickej prevencie 

 informuje rodičov žiakov o možnostiach slovného hodnotenia vo všetkých 

vyučovacích predmetoch v 1.-4. roč. z dôvodu účinnejšieho uplatňovania 

humanizujúcich metód a foriem práce na I. stupni ZŠ  

 napomáha triednym učiteľom pri vedení dokumentácie pri integrovanom vzdelávaní 

žiakov 

 s cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými 

žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov  

 zabezpečuje vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom na 

povinnú školskú dochádzku výlučne v centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie 

                                                                    T: stály  

                                                                                 Z: výchovný poradca 

                                                                                      PaedDr. J. Ločová 

                                                                                  

 

(Plán výchovného poradcu je súčasťou Plánu práce na šk. rok 2018/2019) 

 

 

 

http://www.potrebyovp.sk/


       6. 3 Koordinátor primárnej prevencie  drogovej závislosti 

 

 vypracúva a realizuje preventívny program školy a spolupracuje s CPPPaP, CŠPP, 

odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí  

 plní úlohy školského poradcu v otázkach prevencie sociálno-patologických javov 

 spolupracuje s vedením školy a výchovným poradcom 

 koordinuje a usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických 

zamestnancov v protidrogovej výchove 

 priebežne informuje rodičov, prípadne zákonných zástupcov žiaka o preventívnych 

aktivitách školy, o možnosti pomoci ohrozeným deťom 

 v rámci plnenia Národného programu boja proti drogám zlepšuje preventívne 

opatrenia školy a zefektívňuje realizáciu preventívnych školských programov tak, aby 

sa realizovali len odborne garantované preventívne opatrenia a programy 

 prevenciu drogových závislostí realizovať aj ako integrálnu súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 v zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS sa odporúča zamerať sa na 

prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania, realizovať prevenciu 

HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, pravidelne uskutočňovať 

besedy s psychológom, resp. lekárom, vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti 

HIV/AIDS, zapojiť sa do celoslovenskej kampane pod názvom Červené stužky 

www.cervenestuzky.sk, 

 v rámci plnenia úloh rezortu školstva v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou sa 

odporúča zlepšiť preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu preventívnych 

školských programov tak, aby sa realizovali len odborne garantované 

preventívne programy 

 prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity 

a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampani 

„Odstráň obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle.“ 

 vedenie školy a koordinátor prevencie by mal priebežne informovať rodičov 

o preventívnych aktivitách školy a odbornej pomoci, 

 v prípade podozrenia zo strany školy, že sa u žiaka jedná o závažnú otravu nelegálnou 

drogou, či inou látkou zabezpečí vedenie školy a koordinátor prevencie pre 

postihnutého odbornú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom informuje 

zákonného zástupcu žiaka, 

 pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické 

týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 

a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny 

  

                                                               T: stály          

                                                                            Z: Mgr. Alžbeta Šimonová 

                                                                                koordinátor prevencie drogovo- závislých   

            

         (Plán koordinátora prevencie drogovo závislých je súčasťou Plánu práce na šk. rok  

          2018/2019)  

 

                                                         

          

 



6. 4  Koordinátor environmentálnej výchovy 

 

 realizuje Koncepciu environmentálnej výchovy v školách schválenej MŠ SR 28. 8. 

1997 pod č. 425/97 – 152 a závery  Národnej konferencie Environmentálna výchova 

a vzdelávanie na škole. V tejto súvislosti je nevyhnutné využívať environmentálne 

programy mimovládnych organizácií, alternatívne učebné osnovy predmetu biológia 

schválené dňa 21. 4. 1997 pod č. 2008/97-51 s účinnosťou od     1. 9. 1997 

 pri realizácii programov a projektov na rozvíjanie vzťahu k prírode, jej ochrane ku 

zdraviu a ku všetkým žijúcim organizmom využívať spoluprácu s centrami 

environmentálnej výchovy a občianskymi združeniami so zameraním na 

environmentálnu výchovu tak, aby sa zabezpečilo skvalitnenie environmentálnej 

výchovy, spolupracovať so Slovenskou agentúrou životného prostredia 

 rozpracuje prvky environmentálnej výchovy v ročníkoch 1. – 9. v jednotlivých 

predmetoch výchovno-vzdelávacieho procesu na základe časovo-tematických plánov 

jednotlivých predmetov, zabezpečí efektívnu spoluprácu s enviromentálnymi 

centrami a strediskami na skvalitnenie environmentálnej výchovy a výchovy smerom 

k osvojovaniu si princípov trvalo udržateľného rozvoja                                                                                       

 zabezpečí školenie žiakov základnej školy o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny 

dentálnymi hygieničkami 

 rozvíja osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na 

environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti, 

zameranú hlavne na zdravé potraviny, trvale udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú 

a zdravú dopravu, zvýšenie sebavedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej 

recyklácie a zhodnocovania 

 podporuje vzdelávanie v rámci „Eko dni jar“ a „ Eko dni jeseň“, navštevovanie 

environmentálnych výstav, podujatí 

 environmentálnu výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu 

implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v Školskom 

vzdelávacom programe 

                                                                 T: stály                

                                                                 Z: Mgr. B. Bystrá - koordinátor 

                                                                      environmentálnej výchovy 

 

 

 

          (Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy je súčasťou Plánu práce školy na  

           šk. rok 2018/2019) 

 

 

         6. 5   Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

  

 svoj program zameriava na tri roviny pedagogicko- psychologického procesu 

rozumovú, emocionálnu a vôľovú 

 výchovu k manželstvu a rodičovstvu začleňuje predovšetkým do vyučovacieho 

procesu biológie 

 dodržuje zásady komplexnosti, primeranosti, vedeckosti, samostatnej činnosti, 

pravdivosti a úcty k človeku 

 rozpracuje prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ročníkoch 1. – 9. 

v jednotlivých predmetoch výchovno-vzdelávacieho procesu na základe časovo-

tematických plánov jednotlivých predmetov 



 v súlade s odporúčaním Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym 

vykorisťovaním uskutočňuje primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred 

sexuálnym zneužívaním v základných školách 

 pri realizácii preventívno-výchovných programov spolupracuje s odbornými 

zamestnancami centier výchovnej a psychologickej prevencie pri pedagogicko-

psychologických poradniach tak, aby školské preventívne programy mali primeranú 

odbornú garanciu 

 

                                                                                  T: stály                            

                                                                                  Z: Mgr. Monika Kóreová- koordinátor 

                                                                                       výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

                                                                                    

 

 

 

           (Plán práce koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu je súčasťou Plánu práce  

            školy na šk. rok 2018/2019) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DIEŤAŤA 

 
1) V pedagogickom prístupe rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 

    104/1991 Zb. v znení oznámenia č. 50/2003 Z. z.) a prijateľnou formou oboznamovať 

    deti a žiakov s ich právami a splniteľnými povinnosťami v zmysle tohto dokumentu 

    prostredníctvom výstižných pravidiel správania sa v základnej škole 
2) Vychádzať z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenej 

     vládou SR uznesením č. 71/2015 zo dňa 18. februára 2015 a v súlade s princípmi 

     výchovy a vzdelávania definovanými v § 3 písm. j) a o) školského zákona a cieľmi 

     výchovy a vzdelávania ustanovenými v § 4 písm. g) a h) školského zákona. 
3) Do jednotlivých tematických plánov pre jednotlivé vyučovacie predmety sa zapracujú 

    úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských 

    práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, 

    intolerancie a  rasizmu, spolupracovať pritom s mimovládnymi organizáciami 

    a umožniť pedagógom systematické kontinuálne  vzdelávanie v súlade s: 

Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 (www.minedu.sk) 

Rozpracovanou Koncepciou migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva 

(uznesenie vlády SR č. 11/2005, www.minedu.sk) 

Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009-2011 

(uznesenie vlády SR č. 357/2009) 

       4) Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly sú dostupné na stránke UNICEF 

           Slovensko. 

 5) V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014  výchovu 

      k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

      celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu 

      človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej 

      spoločnosti. 

 6)   Do ŠkVP zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

       humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania 

       všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu 

       a v oblasti problematiky migrácie. 

 7)   Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu 

       a implementáciu tejto problematiky zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, 

       mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity. 

 8)    Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

       besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení 

       s tematikou ľudských práv. 

 9)   Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie 

        multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov. 

10)   V rámci výchovy k ľudským právam využívať Manuál výchovy mládeže k ľudským 

         právam KOMPAS a KOMPASITO (www.iuventa.sk), 

11)   V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie posilniť vo 

         vyučovaní všetkých predmetov v škole témy zamerané na rozvoj európskeho 

         povedomia a občianstva. 

12)   V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je nevyhnutné priebežne monitorovať 

         správanie sa detí a ich zmeny, v prípade oprávneného podozrenia na porušovanie ich 

         zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu           

           www.obchodsludmi.sk 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.obchodsludmi.sk/


13)    V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov 

      vzniknutý problém bezodkladne riešiť v spolupráci s centrom pedagogicko-  

      psychologického poradenstva a prevencie, podľa potreby aj s príslušným pediatrom,  

      sociálnym kurátorom, či policajtom. 

14) Odporúča sa priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať podmienky  

       pre tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. 

15) Umožniť žiakom obhajovať ich práva a záujmy ustanovením žiackeho parlamentu.   

16) Sledovať www.prevenciasikanovania.sk, www.vudpap.sk, www.beznenavisti.sk 

17) V súlade so Stratégiou prevencie kriminality realizovať projekty a aktivity prevencie 

       a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva 

       šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia 

       detí a žiakov. 

18)  Využívať informácie z Metodickej pomoci k téme osobnostný a sociálny rozvoj 

        žiakov, vyučovaniu psychologických tém v škole a rozvíjaniu emocionálnej 

        inteligencie, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie 

        žiakov, materiál – www.statpedu.sk 

19)   Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať 

              stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,  

 www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk 

 

 

 

  
 

7. 1 Priebežné  vzdelávanie  sa  v oblasti dodržiavania ľudských práv a práv dieťaťa 

 

 
     Výchova k ľudským právam a právam dieťaťa je efektívna len v demokratickom prostredí. 

Veľmi dôležitá je osobnosť učiteľa, a to ako svojím konaním a osobným príkladom 

preukazuje dodržiavanie ľudských práv. Významné je používanie adekvátnych vyučovacích 

a výchovných metód, ktoré vedú k interiorizácii ľudských práv. Preto je vzdelávanie 

k ľudským právam začlenené do systému prípravy všetkých pedagógov. 

Pri výchove k ľudským právam a právam dieťaťa by sa mali učitelia:  

 vyhýbať rečníctvu a moralizovaniu, rovnako tak aj veľkým očakávaniam 

a požiadavkám, ktoré nie sú v súlade so schopnosťami žiakov vzhľadom na ich 

vek, 
 klásť dôraz na správanie a zodpovednosť za svoje činy vzhľadom na psychické 

a fyzické charakteristiky žiakov, 
 prezentovať svoje názory a pohľady len ako rovnocenní partneri v diskusii, 
 demokraticky aparticipatívne riadiť triedu,  
 rozvíjať svoje zručnosti, zručnosti formovania triedneho spoločenstva 

a kooperatívneho riešenia konfliktov, 
 rozvíjať zručnosti inovatívnych foriem učenia. 

 

Oblasti riešenia: 

 preštudovať publikácie:    

                                                      

S každým dieťaťom sa ráta, 
                                                      

Ľudské práva a zručnosti 

http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.vudpap.sk/
http://www.beznenavisti.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/


                                                      

Spoznávanie humanitárneho 

                                                      

práva 

                                                      

Učiteľom humanistom 

Jeden svet na školách 

 ponuka Iuventy 

 Živé knihy alebo nechajme knihy rozprávať 
Kompas – manuál výchovy a vzdelávania mládeže 

k ľudským právam 

Každý iný – všetci rovní 

 

 

 
7. 2 Harmonogram  priebežného vzdelávania 

 

 
V rámci vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu 

 

 

 organizovanie besied, súťaží, stretnutí (deti a rodičia, učiteľ – rodičia – deti) 

 organizovanie tematických výstav detí k aktuálnym otázkam ľudských práv a práv 

detí, návšteva divadelných predstavení s tematikou ľudských práv 

 tematická exkurzia- Oswienčim (každý druhý šk. rok) 

 

                                                                           Z: RŠ, ZRŠ 

                                                                               všetci 

                                                                           T: šk. rok 2018/2019            

 

 
Vzdelávanie učiteľov 

 

 stretnutie triednych učiteľov s výchovným poradcom, školským psychológom 

 panelové diskusie, pracovné semináre, tvorivé dielne pri MPC, 

 príprava a realizácia kvalitatívnej analýzy ľudských práv v školskom a triednom 

prostredí v spolupráci s MPC Prešov, Košice a ŠPÚ 

 priebežne využívať ponuku MPC Prešov, Košice k problematike teoretického 

vysvetlenia potreby vyučovania k ľudským právam a praktický výcvik vo forme 

metodických seminárov, 

 spolupráca s nadáciami a občianskymi združeniami 

 

                                                                   Z: RŠ, ZRŠ 

                                                                                   všetci 

                                                                               T: šk. rok 2018/2019 

 

 

 

 



7. 3 Do plánu triednických hodín zapracovať 

 

Mesiac Téma Formy a metódy 

September Deklarácia ľudských práv prednáška, tvorivá diskusia 

Október Dohovor o právach dieťaťa prednáška, aktuálne 

publikácie, filmové ukážky 

November Práva detí. Dieťa bez odvahy je ako 

obloha bez hviezd. 

Nebime sa – rozprávajme spolu 

metóda hodnotenia podľa 

diamantového tvaru 

December 

Január 

Prehlbovať sebapoznanie, sebaúctu 

a seba prijatie, vytvárať s deťmi 

a deťom priateľské a podporujúce 

prostredie, rozvíjať osobné a sociálne 

kompetencie žiakov, budovať  rešpekt 

k rodičom, učiteľom a k druhým 

osobám 

zážitkové učenie, projektová 

metóda, brainstorming, 

diskusia, psychohry 

Február 

Marec 

Rozvíjať ďalšie osobné vlastnosti, 

naučiť sa rozlišovať medzi potrebami 

a právami, vytvárať spolupracujúce 

spoločenstvo v triede 

zážitkové učenie, projektová 

metóda, brainstorming, 

diskusia, psychohry, situačné 

metódy 

Apríl Dotazník naša trieda dotazník 

Máj Aktivity s pracovnými listami (veku 

primerane) 

pracovné listy 

Jún Katalóg ľudských práv v škole hodnotenie, diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



8. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA PRÁCA 

 
     Výchova všestranne a harmonicky rozvinutej osobnosti je zložitý a dlhodobý proces. 

V každej etape tohto vývoja je nevyhnutné mať na zreteli jednak konečný cieľ výchovy, 

jednak aj osobitosti a dominujúce úlohy daného obdobia, od ktorých splnenie závisí úspech 

ďalších etáp výchovy. Preto sa výchova a vzdelanie musí realizovať ako premyslený a dobre 

organizovaný proces a vyvarovať sa živelnosti a náhodnosti vo svojom zameraní i vo voľbe 

metód a prostriedkov. 

 

 

8. 1 ROZUMOVÁ VÝCHOVA 

 
     V rozumovej výchove orientovať všetko úsilie na zabezpečenie trvalých vedomostí 

a návykov, dosiahnuť skvalitnenie vedomostnej úrovne žiakov, zlepšiť prospech aj u slabo 

prospievajúcich žiakov a žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami. Týmto cieľom 

prispôsobiť vlastné premyslené a účinné postupy. 

 

1) Vyučovací proces chápať v jednote učiteľ - žiak. Zvýšenú pozornosť venovať poznaniu 

osobnosti žiaka a podľa nej voliť individuálny prístup, uplatňovať kladnú motiváciu 

a vzbudzovať záujem o získanie vedomostí, zručností a návykov. 

                                                                                                   T: stály 

                                                                                                   Z: všetci vyučujúci 

 

2) Na vyučovacej hodine voliť také metódy a formy práce, pri ktorých žiak má     

      podmienky pre pohybovú a manipulačnú aktivitu. Zvýrazniť aktívnu, samostatnú 

      a tvorivú činnosť zadávaním úloh a prác tvorivého charakteru. 

                                                                                       T:  stály 

                                                                                       Z:  všetci vyučujúci 

 

3) Kvalitné a trvalé osvojenie učiva podporiť systematickým opakovaním a 

precvičovaním.  Žiakov objektívne hodnotiť a klasifikovať. Osvojené vedomosti 

a zručnosti využívať v rozmanitých teoretických a praktických činnostiach. 

                                                                                       T:  stály 

                                                                                       Z:  všetci vyučujúci 

 

4) Venovať zvýšenú starostlivosť slabo prospievajúcim žiakom a žiakom so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Zistené nedostatky odstraňovať individuálnym prístupom. Viesť 

žiakov k samostatnej racionálnej príprave na vyučovanie, úzko spolupracovať s rodičmi. 

Ako motivačný impulz využívať pochvalu za každý prejavený úspech. 

                                                                                       T:  stály 

                                                                                                   Z:  všetci vyučujúci 

 

5) Sústavnú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom. Viesť ich     

      k samostatnej práci, zapájať do súťaží a olympiád. V rámci MZ a PK poveriť učiteľov 

      zodpovedných za prípravu týchto žiakov. 

                                                                                       T:  stály 

                                                                                       Z:  vedúci MZ a PK, všetci     

                                                                                             vyučujúci   

 

                                                                                          



      6)  Prioritnou úlohou je intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti – šk. rok 2018/2019. 

           Naďalej maximálnu pozornosť venovať hodine čítania, rozvoju komunikatívnych  

           schopností, zdokonaľovaniu základných znalostí v pamäťovom počítaní. Využívať 

           efektívne metódy a formy práce s textom, realizovať aktivity v školskej knižnici.  

           Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické  

           príručky na www.statpedu.sk. Ďalšie materiály na www.spgk.sk 

 

                                                                                                    T:  stály 

                                                                                                    Z:  vyučujúci I. a II. stupňa 

 

      7) Zapracovať do tematicko – výchovno vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov 

          Národný štandard finančnej gramotnosti. Metodika zapracovania –  

           www.minedu.sk/financna-gramotnost,   

           www.siov.sk/index.php/sk/vzdelavanie/narodny- standardfinancnej-gramotnosti. 

 

                                                                                                     T: stály 

                                                                                                     Z: vyučujúci I. a II. stupňa     

 

 

      8) V ročníkoch 5.- 9. napísať vstupné testy, tieto na zasadnutiach PK dôsledne  

analyzovať a stanoviť úlohy na odstránenie zistených nedostatkov. V ročníkoch 

     4. a 9. overiť úroveň získaných vedomostí výstupnými testami. 

 

                                                                                              T: 28. 09. 2018    

                                                                                                  13. 6. 2019 

                                                                                              Z:  vedúci MZ a PK 

                                                                                                    vedenie školy 

  

      9) Každú písomnú prácu žiakov dôkladne analyzovať, poznatky zovšeobecňovať 

          a hodnotiť na zasadnutiach MZ a PK. 

                                                                                                      T: priebežne 

                                                                                                      Z: vedúci MZ a PK 

 

10) V súlade so súčasnou reformou vzdelávania – Naučme sa učiť – učíme sa pre život,  

 Učiace sa Slovensko dávame väčší priestor pre zavádzanie tvorivých prístupov vo 

vyučovaní výchovných  predmetov a zdôrazniť pritom,  že každý poznatok, skúsenosť 

či zručnosť nadobudnutá v škole bude pre naše deti potenciálom využiteľným 

v ďalšom živote a praxi 

 

                                                                                                       T: priebežne 

                                                                                                       Z: vedúci MZ a PK  

 

    11) Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj 

          autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Pri príležitosti Európskeho dňa  

          jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj   

          viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia 

          i celoživotného vzdelávania, usporiadať rôzne aktivity pre žiakov. Informácie sú  

          zverejnené na http://elp.ecml.at/.            

                                                                                                         T: stály 

                                                                                                         Z: vyučujúci CJ            

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost
http://www.siov.sk/index.php/sk/vzdelavanie/narodny-
http://elp.ecml.at/


 

  

12) Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám 

      výučby, ako napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo 

      a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia a vyučovania, 

      metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú 

      metódu – TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo 

      vyšších ročníkoch personalizačné učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce 

      zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh 

      a audio-/video- prezentácie riešenia úloh. 

 

                                                                                                          T: stály  

                                                                                                          Z: vyučujúci CJ 

 

 

13) Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie 

      založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia 

      sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie. 

 

                                                                                                          T: stály 

                                                                                                          Z: vyučujúci CJ                    

 

                                                                                                            

14) Sledovať informácie zverejnené na webovom sídle Európskeho centra pre moderné 

       jazyky v meste Graz v Rakúsku www.ecml.at a zvážiť možnosť participovať 

       v medzinárodných projektoch. 

 

                                                                                                            T: stály 

                                                                                                            Z: vyučujúci CJ               

 

15) V nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu – TPR (TOTAL 

       PHYSIKAL RESPONSE), hru ako motivačnú didaktickú metódu a tvorivé zážitkové 

       metódy 

 

                                                                                                              T: stály 

                                                                                                              Z: vyučujúci CJ 

        

16) Zapracovať do ŠkVP Národný štandard finančnej gramotnosti, vypracovaný MŠVVaŠ SR 

      zverejnený na www.minedu.sk, www.siov.sk a www.statpedu.sk 

 

                                                                                                             T: stály 

                                                                                                             Z: vedúci MZ a PK             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecml.at/
http://www.minedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.statpedu.sk/


8. 2 MRAVNÁ  VÝCHOVA 

 
     Mravnou výchovou vštepujeme žiakom normy a pravidlá správania sa 

a spolunažívania, normy a pravidlá určujúce ich vzťah k práci, spoločnému vlastníctvu 

i hodnotám spoločnosti. 
               

              1) V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom o právach dieťaťa využívať 

                   vhodné metódy na oboznámenie žiakov s ich právami a povinnosťami, dôsledne ich  

                rešpektovať, ale aj kontrolovať plnenie ich povinností a viesť žiakov 

                k samostatnému kritickému mysleniu.                                          

                                                                                    T: priebežne šk. rok 2018/2019 

                                                                                    Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                                                                

 

 

           2) V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa povinne monitorovať správanie sa detí a ich 

               zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého 

               osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať  

               účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov záškoláctva, 

               problémového  alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo 

               psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho 

               zneužívania, prejavov extrémizmu a pod. 

                                                                                  

                                                                                  T: priebežne šk. rok 2018/2019 

                                                                                  Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                                                    

        

          3) V rámci plnenia Národného programu boja proti drogám zlepšiť preventívne 

               opatrenia a prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť 

               výchovno -vzdelávacieho procesu. 

 

                                                                                   T: priebežne šk. rok 2018/2019 

                                                                                   Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                                                     

              

          4) V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať   

              problémy segregácie rómskych detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, 

              vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie  

 

                                                                                 T: priebežne šk. rok 2018/2019            

                                                                                 Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                           

          5) Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať 

               nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie 

               alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku etnickej príslušnosti. 

 

                                                                                   T: priebežne šk. rok 2018/2019 

                                                                                   Z: všetci pedagogickí zamestnanci  

    

          6) Pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými  



              inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie 

              informovanosti detí a žiakov o migrantoch. 

 

                                                                                   T: priebežne šk. rok 2018/2019 

                                                                                   Z: vedenie školy, vyučujúci dejepisu 

 

          6) V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS zameriavame sa na 

               prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. Je potrebné realizovať 

               prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, pravidelne 

               uskutočňovať besedy so  psychológom., resp. lekárom a vyhlasovať aktivity 

               k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS a zapojiť sa do celoslovenskej školskej  

               kampane Červené stužky – www.cervenestuzky.sk 

 

                                                                                  T: priebežne šk. rok 2018/2019  

                                                                                  Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                                                  

                                                                                  

         7) V zmysle Národného programu podpory zdravia sa zapájať do rozvojového 

               projektu „ Zdravie v školách“ , realizovať aktivity  a programy na prevenciu 

               civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia, spolupracovať so 

               Slovenským Červeným krížom, Ligou za duševné zdravie, Ligou proti rakovine 

               a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva 

 

                                                

                                                                                 T: priebežne šk. r. 2018/2019 

                                                                                 Z: Mgr. A. Šimonová a  všetci pedagogickí                                                                                   

                                                                                     zamestnanci 

 

  

         8) V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity, schváleného vládou SR 

              9. januára 2008 organizovať voľno-časové aktivity zamerané na zmenu životného 

              štýlu, podporovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy 

              a umožniť žiakom voľné využívanie všetkých dostupných športovísk  

 

                                                                                       

                                                                                T: priebežne šk. rok 2018/2019   

                                                                                Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                                           

                                    

    9)  Každý pedagogický pracovník vo výchovno-vzdelávacom procese podporí 

         mravnú výchovu osobným príkladom, svojou disciplinovanosťou, vytrvalosťou, 

         čistotou, dôslednosťou, presnosťou, dochvíľnosťou – črtami dobre vykonanej práce. 

 

 

                                                                                 T: stály   

                                                                                 Z: všetci pedagogickí zamestnanci                    

                                                                                  

 

         10) V zmysle POP dôkladne oboznámiť žiakov s režimom dňa, vnútorným poriadkom    

               úlohami a bezpečnosťou práce. V každej triede zabezpečiť evidenciu žiakov, ich 



               pochvaly, ale aj závažné porušenie  vnútorného poriadku školy 

 

                                                                                  T: stály 

                                                                                  Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  11) Pri utváraní osobnosti žiaka uplatňovať prosocionálnu výchovu, ktorá má 

        nezastupiteľné  miesto v mravnej výchove. Pestovať prejavy spolucítenia, 

        dobroprajnosti, ľudomilnosti, ľudskosti, skromnosti a ušľachtilosti, ale aj vôle 

        znášať dôsledky  vyplývajúce z nesprávneho konania. 

 

                                                                                 T: stály   

                                                                                 Z: všetci pedagógovia 

       

                  

                               

    12) Pri výchove humanizmu s formovaním kladných čŕt treba súčasne potláčať  

                 negatívne prejavy a vlastnosti, ako sú individualizmus a egoizmus, nežičlivosť, 

                 povýšenectvo, zlomyseľnosť, závistlivosť a pod. Na všetkých vyučovacích 

                 hodinách, hlavne ON, D, NV, EV vhodne využiť témy s výchovným cieľom 

                 a odstraňovať prejavy rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a posilňovať toleranciu. 

 

                                                               T:  stály 

                                                               Z:  všetci pedagógovia 

  

           13) Pri plánovaní a uskutočňovaní prevencie v školskom prostredí využívať dokument     

                 Východiská v tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a    

                 žiakov.  

 

                                                                                  T: stály 

                                                                                  Z: všetci pedagógovia 

 

            14) V rámci prevencie nežiaduceho správania žiakov využívať metodické publikácie  

                  ŠPÚ „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania  

                  psychoaktívnych látok a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov. 

 

                                                                                   T: stály 

                                                                                   Z: vyučujúci OBN a ETV  

         

            15) Zásadu „Nebime sa, rozprávajme sa spolu“ vštepiť do myslenia, konania 

                  a správania medzi spolužiakmi. 

 

                                                                                   T: stály 

                                                                                   Z: všetci pedagógovia                 

 

  

 

 

 



    16) Rozvíjať a upevňovať u žiakov základné pravidlá spoločenského styku, ako sú 

                   slušný pozdrav, poďakovanie, poprosenie, odpoveď na otázky. Utvárať rozvíjať  

                   cit zdvorilosti a úctivého správania sa voči starším a spolužiakom. 

 

                                                                                  T:  stály       

                                                                Z:  všetci pedagógovia                                                                 

 

     17) Viesť žiakov k osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt v škole. Presviedčanie a 

                    vysvetľovanie spájať s konkrétnu prácou pri ochrane verejného majetku, pri 

                    ktorej dominuje citový vzťah žiaka – úprava ihriska, triedy, okolia školy, 

                    ošetrovanie  kvetín a kvetinových záhonov. 

                     

                                                                                  T:  stály           

                                                                Z:  všetci pedagogickí zamestnanci 

                   

                                           

     18) Využívať vhodné témy v jednotlivých predmetoch, ale aj počas mimoškolských  

                   podujatí ako exkurzie, besedy a výlety na posilnenie národného povedomia, 

                   hrdosti žiakov na svoj región. 

 

                                                                                  T: stály  

                                                                                  Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

 

            19)  Vyzdvihnúť rovinu tolerancie a znášanlivosti medzi ľuďmi i celými národmi, 

                    pripomenúť si medzinárodný deň mieru. 

 

 

                                                                                    T: stály 

                                                                                    Z: Mgr. A. Šimonová 

 

             20) V súlade s koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 sa odporúča  

                    využiť metodické materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk  

                    a www.vudpap.sk 

 

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: všetci        

  

                                                                                      

 

8. 3 TECHNICKÁ  VÝCHOVA 

 

 

     Prostredníctvom predmetu technika a svet práce sa usilujeme o tvorivú realizáciu princípu 

spojenia školy so životom. Žiaci by si mali osvojiť základné poznatky o prírode a spoločnosti, 

nadobudnúť také spôsobilosti, zručnosti a návyky, ktoré im umožnia využívať vedomosti 

v praktických činnostiach. Spolu s telesnou výchovou vplývať na pohybovú zdatnosť žiaka 

spätú nielen so senzomotorickými a percepčnými procesmi, ale aj myslením a rozhodovaním. 

Dostatok a primeranosť pohybu fyzického zaťaženia je jednou z hlavných podmienok 

zdravého rozvoja. 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.vudpap.sk/


 

1) V súlade s možnosťami úpravy učebných osnov hodiny technickej výchovy sa 

    predimenzovali do informatickej výchovy, sveta práce a techniky  

 

                                                                                               T: šk. rok 2018/2019           

                                                                                                     Z: vedenie školy 

                                                                                               

 

      2) Prehĺbiť polytechnickú orientáciu všetkých predmetov, najmä však predmetov  

     prírodovedného charakteru a spájať základné poučky s technickou aplikáciou 

     a vychádzať z národného projektu – Podpora polytechnickej výchovy na základných  

     školách  

                                                                                                T: stály 

                                                                                                Z: vyučujúci prírodovedných  

                                                                                                     predmetov                                                                                                 

                                                                                 

3) Dbať, aby si každý žiak osvojil zručnosť pracovať s jednoduchými náradiami pri 

    dodržiavaní pravidiel hygieny a bezpečnosti pri práci. 

 

                                                                                                 T: stály               

                                                                                                 Z: Bc. L. Turóczi 

                                                       

  

       4) Viesť žiakov tak, aby chápali vlastné učenie a pracovné i záujmové činnosti ako     

      spoločensky užitočnú prácu a prejavovali snahu rozvíjať a prehlbovať svoje 

      poznávacie záujmy. 

                                                                                                 T: stály     

                                                                              Z: Bc. L. Turóczi 

                                                                                              vyučujúci predmet technika 

                                                                                               

 

 

       5) Svet techniky zamerať na tvorbu a ochranu životného prostredia, spájať teóriu s  

     praxou a uplatňovať medzi predmetové vzťahy. 

                                                                                               T: stály       

                                                                                               Z: vyučujúci predmet technika 

                                                                                                  

   

       6) Vzťah k práci, pracovnú morálku upevňovať aktívnym zapájaním žiakov do úpravy 

      areálu školy i vlastných tried. Vytvárať trvalé návyky uvedomelej pracovnej  

            disciplíny, bezpečnosti práce a ochrany zdravia. 

        

                                                                                               T: stály          

                                                                                         Z. Bc. L. Turóczi 

                                                                                              triedni učitelia                                                                                                              

                                                            

 

 

 

 



8. 4 TELESNÁ  VÝCHOVA 

 

 
   Cieľom telesnej výchovy je prispieť k všestranne a harmonicky rozvinutej osobnosti. 

 

1) V podmienkach celej školy klásť dôraz na vybudovanie pozitívnych postojov 

 k pohybovej aktivite. Podporovať súťaživosť a sebazdokonaľovanie žiakov v TV a 

 športe.  Organizovať súťaže tak, aby získali žiakov do pravidelnej pohybovej aktivity. 

 Do základných kôl  zapojiť, čo najväčší počet žiakov. Podporiť význam krúžkovej 

 činnosti. 

       

                                                                                 T: šk. rok 2018/2019                  

                                                                                 Z: vyučujúci TV a I. stupňa 

                                       

 

      2)  Pri športových súťažiach usmerňovať žiakov na: 

-     zmysel pre disciplínu dodržiavaním pravidiel 

-     čestné meranie síl 

-     kladné medziľudské vzťahy 

-     objektívne hodnotenie vlastného a súperovho výkonu 

                                                                                 T: šk. rok 2018/2019  

                                                                                 Z: vyučujúci TV a I. stupňa 

                                                                                  

 

      3)   Dbať, aby si žiaci osvojili a uvedomelo uplatňovali hygienické návyky v súvislosti 

s telesnými  cvičeniami, prejavovali odmietavý postoj k fajčeniu, pitiu alkoholu, 

užívaniu drog. 

                                                                                  T: šk. rok 2018/2019 

                                                                                  Z: vyučujúci TV a I. stupňa 

   

 

                                                                                 

      4)  Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému 

a pohybovému rozvoju žiakov i rozširovaním organizačných foriem telesnej výchovy 

a uplatňovaním netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových aktivít, ktoré 

nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky. 

 

                                                                                  T: šk. rok 2018/2019                

                                                                                  Z: vyučujúci TV a I. stupňa 

 

       5)  Skvalitniť realizáciu povinnej telesnej výchovy na I. a II. stupni ZŠ a vo vyučovacom 

procese venovať zvýšenú pozornosť pohybovo zaostávajúcim deťom. 

 

                                                                                  T: šk. rok 2018/2019      

                                                                                  Z: vyučujúci TV a I. stupňa 

 

      

 

 

 



       6)  Zabezpečiť plavecký výcvik pre žiakov I. stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 

            II.stupňa tak, aby sa ho zúčastnil, čo najväčší počet žiakov  

        

                                                                                         T: február 2019, máj 2019   

                                                                                         Z: vyučujúce I. stupeň ZŠ 

                                                                                         ZRŠ PaedDr. A. Gajdošová, 

                                                                                         Mgr. D. Karaffová                                                                                                                                                                  

                                                                                         

 

        7) Organizačne, kádrovo a materiálne zabezpečiť XXVIII. ročník športovej olympiády 

pre žiakov I. stupňa   

                                                                                  T: jún 2019        

                                                                                  Z: PaedDr. A. Gajdošová, ZRŠ 

                                                                                    

 

   8) V každom vyučovacom predmete realizovať brannú výchovu žiakov 1.-9. ročníka, 

  ako organickú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

                                                                                   T: šk. rok 2018/2019 

                                                                                   Z. všetci vyučujúci 

                                                                                    

 

 

          9) Realizovať didaktické hry v prírode pre I. stupeň a účelové cvičenia pre II. stupeň 

                                                                                 

                                                             T: školský rok 2018/2019   

                                                                         Z: PaedDr. Alžbeta Gajdošová, ZRŠ I. stupeň                     

                                                                              PhDr. Iveta Klajberová ZRŠ II. stupeň  

                                                                          

                                                                          

   10) V rámci vyučovacích hodín telesnej a športovej prípravy a krúžkovej činnosti  

          pripravovať žiakov na športové súťaže. 

 

                                                                          T: šk. rok 2018/2019       

                                                                          Z. Mgr. D.Karaffová, PaedDr. G. Majoroš 

                                                                               Bc. L. Turóczi     

                                                                               PaedDr. Z. Debnárová, p. uč. L. Bašková  

                                                                                 

       

             

                                                         

   11) Obmedzenie pohybovej činnosti na vyučovacej hodine riešiť zavedením 

          telovýchovnej chvíľky a kompenzačného telesného cvičenia na zvýšenie výkonnosti 

                žiakov. 

                                                              T: šk. rok 2018/2019   

                                                              Z: všetci vyučujúci 

                                                               

 

 

        



        12) Pre žiakov a vyučujúcich  zorganizovať v rámci Týždňa mobility akciu Beh pre 

               každého, beh pre všetkých. 

            

                                                                                

                                                                         T: september 2018            

                                                             Z: Mgr. D. Karaffová, p. uč. L. Bašková 

 

        13) Podporovať volejbalové súťaže v rámci okresu, kraja a SR: 

 

                                                                          T: šk. rok 2018/ 2019 

                                                                          Z: Mgr. D. Karaffová 

 

             

             
 

 

8. 5. ESTETICKÁ    VÝCHOVA 

 

 
      Jej úlohou je formovať žiaka z estetickej stránky tak, aby vedel krásu nielen  

vnímať, ale aj tvoriť, aktívne sa zúčastňoval na premene objektívneho sveta na svet 

krajší a príjemnejší. 

 

 

1)   Hlboký estetický zážitok, ktorý vyvoláva pekne upravené prostredie, podporíme  

u žiakov konkrétnou úpravou interiéru (tematické nástenky) a okolia školy, 

výsadbou kvetov, úpravou kvetinových záhonov, aktualizáciou vývesnej skrinky 

 

                                                                                  T: šk. rok 2018/2019 

                                                                                  Z: Bc. L. Turóczi 

                                                                                       Ing. S. Spišáková 

                                                                                       Mgr. S. Maléterová a tr.uč.  

 

2)   Sústrediť pozornosť i na utváranie istých návykov správania a vystupovania, 

v ktorých sa prejavuje najmä vonkajšia stránka estetického mravného správania, 

zabezpečiť aktualizáciu „Informačnej tabule" 

                                                                                  T: stály 

                                                                                  Z: Ing. S. Spišáková   

                                                                                       vyučujúci EV a NV, všetci 

                                                                                       ped. pracovníci 

 

             3)  V priebehu šk. roka zabezpečiť dôkladnú prípravu a účasť žiakov v literárnych, 

výtvarných a speváckych súťažiach. 

                                                                                   T: podľa PPŠ /termín súťaží/ 

                                                                                   Z: vedúci MZ a PK 

 

            

 

 

 



             4)  Výchovu vkusu podporiť zvýšenou starostlivosťou o čistotu a poriadok v triede, 

                   v osobných veciach, o knihy, zošity, učebné pomôcky, o vzhľad triedy a školy. 

 

                                                                                   T: stály 

                                                                                                     Z: triedni učitelia 

 

             5)  Pre žiakov školy organizovať návštevu divadelného predstavenia v ŠD v Koši- 

ciach v slovenskom jazyku a divadelné predstavenie v cudzom jazyku 

 

                                                                                   T: podľa ponuky 

                                                                                   Z: PaedDr. J. Liszkaiová 

      PhDr. I. Klajberová                                                            

 

  6) V tomto školskom roku organizovať Literárnu kaviareň, kde majú žiaci možnosť   

       prezentovať svoje záujmy a nadanie a podporiť svoje estetické cítenie. 

 

                                                                                    T: máj 2019 

                                                                                    Z:  Mgr. K. Heinrichová  

                                                                                          Mgr. S. Maléterová 

                                                                                          ostatní pedag.zamestnanci 

                                                                               

                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                                                              

             7)  So žiakmi I. stupňa  pripraviť  Vianočnú besiedku určenú rodičovskej verejnosti. 

                                                                                    T: december 2018 

                                                                                    Z: PaedDr. A. Gajdošová 

                                                                                         ZRŠ, vyučujúce I. stupňa                                         

 8)   Pre žiakov 1. ročníka pripraviť Pasovačku prvákov 

                                                                                           T. november 2018 

                                                                                           Z: PhDr. I. Klajberová, 

                                                                                                Mgr. S. Maléterová,                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                tr. uč. 1. roč.                                                                

                                                                                                   

 9)  Aktívne sa podieľať na akciách organizovaných  mestom  Moldava n/Bodvou 

 Stavanie májov, Vynášanie Moreny, Deň slovenskej kultúry a pod. 

                                           T:  október 2018, apríl, máj 2019  

                                                             Z: ZRŠ, vyučujúce I. stupňa PaedDr. K. Kiššová, 

                                                                 Mgr. K. Kissová, Mgr. A. Sedláková  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 6 ENVIRONMENTÁLNA  VÝCHOVA 
 

         Cieľom environmentálnej výchovy je vychovávať na racionálnom, emocionálnom  

         základe, lásku a úctu k prírode, životnému prostrediu, k ľuďom k ľudskému životu. 

 

1) V každom ročníku, v každom predmete využívať vhodné učivo na podporu ekologickej 

     výchovy veku primeraným spôsobom.              

                                                                                                         T: stály 

                                                                                                         Z: všetci vyučujúci 

 

       2) Podporovať prácu záujmových útvarov a prípravu na súťaže:  

                                       Biologická olympiáda - botanika  

                                       Biologická olympiáda - zoológia    

                                               

     Spolupracovať s vedúcimi týchto útvarov a získať žiakov pre ich činnosť. 

 

                                                                                                     T: stály 

                                                                                                     Z: učitelia zodpovední           

                                                                                                         za súťaže 

 

       3) Vychovávať žiakov pre zdravé životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a  

           postoje žiakov, viesť ich k priamej účasti na ochrane životného prostredia. Vychovávať 

           žiakov prostredníctvom  životného prostredia, rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré 

           umožňujú riešiť problémy  a rozhodovať sa na základe získaných skúseností zo 

           životného prostredia školy a jej širšieho okolia. 

                                                                                                       T: stály 

                                                                                                       Z: Mgr. B. Bystrá  

                                                                                                            všetci vyučujúci 

 

4) Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov zameranú hlavne na    

    zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie,  

    zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a  

    poškodzovaním životného prostredia. 

 

                                                                                                         T: stály 

                                                                                                         Z: Mgr. B. Bystrá 

                                                                                                              všetci vyučujúci      

 

 

5) Zapojenie školy do programu Ekologická stopa, ktorej edukačným cieľom je pochopiť 

     vplyv našich každodenných aktivít na okolité životné prostredie. 

 

                                                                                                         T: šk. rok 2018/2019 

                                                                                                         Z: Mgr. B. Bystrá 

 

 

 

6) Zapojenie školy do on  line súťaže EnvirOtázniky, ktorej poslaním je zvyšovať záujem 

    žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia, prispieť 

    k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a vedomosti o trvalo udržateľnom rozvoji, 



    posilniť angažovanosť žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole, v regióne. 

 

                                                                                                       T: šk. rok 2018/2019 

                                                                                                       Z: Mgr. B. Bystrá  

       

7) Sledovať webovú stránku www.sazp.sk – súťaže a projekty zamerané na ochranu    

     životného prostredia. 

 

                                                                                                       T: stály 

                                                                                                       Z: Mgr. B. Bystrá 

                                                                                                                  všetci vyučujúci 

             

8) Propagovať vo výchovno-vzdelávacom procese významné podujatia ako Svetový deň     

     vody, Deň Zeme, Deň životného prostredia, Svetový deň výživy, Svetový deň zdravia, 

     Svetový deň mlieka 

                                                                                 T: priebežne                                                                                                                                                          

                                                                           Z: vyučujúci prírodovedných predmetov 

 

 

9) Motivovať a získavať žiakov pre ich aktívnu účasť na podujatiach environmentálneho 

    charakteru mimo vyučovacích hodín 

 

                                                                             T: priebežne 

                                                                             Z: vyučujúci prírodovedných predmetov                                                                          

      

10) Vláda SR schválila materiál Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie 

     rokov 2012/2016. Dokumenty a informácie o ich uplatňovaní v ŠkVP sledovať na 

     www.statpedu.sk v časti Učebnice, materiály, publikácie, odborné informácie. 

 

 

                                                                              T: stály 

                                                                              Z: Mgr. B. Bystrá  

  

11) Využiť metodické príručky „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách“, 

       ktoré sú určené pre 2. stupeň základných škôl v rámci vyučovania matematiky, 

       geografie, občianskej výchovy, výtvarnej a hudobnej výchovy. 

 

                                                                               T: stály 

                                                                               Z: vyučujúci spomínaných predmetov   

 

12) Využiť „Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní“, ktorý 

ponúka prehľad vybraných aktivizujúcich metód výučby, metodické odporúčania 

a praktické ukážky, ktoré môžu školy využívať ako pomôcku pri uplatňovaní globálneho 

prístupu vo vyučovaní – http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodikypublikacie-

odborneinformacie/metodiky 

 

                                                                    T: stály 

                                                                    Z: všetci         

 

 

http://www.sazp.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodikypublikacie-odborneinformacie/metodiky
http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodikypublikacie-odborneinformacie/metodiky


8. 7 VÝCHOVA  K ŠTÁTNOSTI 
 

     Vo výchovno-vzdelávacom procese osobitnú pozornosť venujeme výchove k štátnosti, 

úcte k štátnym  symbolom a národnému povedomiu. 

 

1) Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky 

    využívať učebné texty s vlasteneckou tematikou. Využívať pamätné dni a výročia 

    na podporu výchovy k slovenskému povedomiu a štátnosti. 

                                                                                      T: stály   

                                                                                                  Z: vyučujúci SJ a L, D, 

                                                                                                       ON a učitelia I. stupňa 

                     

            2) Na hodinách dejepisu na živote osobností národných dejín dokumentovať duchovné  

    hodnoty a bohatstvo národa. Dejepisné učivo dopĺňať o známe fakty z regiónu, 

    poznať dejiny svojho mesta. 

                                                                                      T: stály 

                                                                                      Z: vyučujúce dejepisu – 

                                                                            Mgr. E. Kissová, Mgr. K. Heinrichová 

                                                                            Mgr. K. Strýčková   

  

3) Zapracovať do časovo-tematických plánov dejepisu v 9. ročníku hodinovú dotáciu  

    vychádzajúc z Metodického usmernenia pre 9. ročník ZŠ pre predmet dejepis 

    schválené MŠVVaŠ SR   

                                                                                         T: šk. rok 2018/2019 

                                                                                         Z: Mgr. E. Kissová 

 

4) Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať služby a výstupy Múzea SNP, najmä  

     jeho akreditovaného edukačného, vedecko-výskumného a metodického pracoviska  

     Vzdelávacie centrum Múzea SNP a špecializovaného pracoviska zameraného na  

     konzervovanie a digitalizáciu múzejných zbierok Digitalizačné centrum Múzea 

     SNP.     

                                                                                        T: šk. rok 2018/2019 

                                                                                        Z: vyuč. DEJ 

   

5) Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na  

    diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, 

    vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia 

    a klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie 

    s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, 

    tolerancie a demokracie. 

 

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: všetci 

 

     4) Vysvetľovať rešpektovanie práv každého občana, národov, národnostných menšín 

    a etnických  skupín. Vychádzať pritom z Deklarácie NR SR o zvrchovanosti SR a 

    Preambuly Ústavy SR. 

                                                                                          T: stály 

                                                                                          Z: vyučujúce dejepisu a 

                                                                                               občianskej náuky                                                                                                                                                               



     5) Na hodinách prírodovedy a dejepisu využívať poznatky regiónu , spoznávať  mesto, 

         blízke okolie. 

 

                                                                                             T: stály 

                                                                                             Z: vyučujúce dejepisu 

                                                                                                  a I. stupňa ZŠ 

 

6) Venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO – za účelom posilňovania 

národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej 

identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám. 

 

                                                                                        T: stály 

                                                                                        Z: vyučujúce dejepisu   

 

 

     7) Vo vyučovacom procese zdôrazňovať demokratický a humanistický odkaz Európy a  

    sveta, trvalú mierovú spoluprácu s ostatnými demokratickými štátmi. 

 

                                                                                         T: stály 

                                                                                         Z: vyučujúca geografie                                                                                     

                                                                                                         

     

      8) Na hodinách hudobnej výchovy naučiť žiakov štátnu hymnu, pestovať úctu k nej. 

    Žiaci majú poznať hymnické vlastenecké piesne. 

                                                                                         T: stály 

                                                                                         Z: vyučujúce HV 

 

9) V roku 2018 realizovať rôzne aktivity pripomínajúc si význam historických  

     udalostí. 

 

                                                                                          T: stály 

                                                                                          Z: všetci  

 

      10) Pestovať u žiakov vzťah k vlasti, k histórii, spoznávať formou školských výletov 

          blízke okolie.                              

                                                                                                             T: stály 

                                                                                                 Z: všetci vyučujúci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA DETÍ A ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

 

 
Individuálna integrácia žiakov 

 

 

1) Za žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej škole je možné považovať len 

takého žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach 

vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (§11 ods. 10 písm. c) zákona č. 

245/2008 Z. z.) Písomné vyjadrenie k školskému začleneniu je súčasťou formulára – 

Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej 

školy- formulár schválený MŠ SR pod číslom CD-2008-17271/37405-1:914 dňa 24. 10. 

2008 s platnosťou od 1. januára 2009. 

 

2)Žiak, ktorý je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa  zákona 

č. 245/2008 Zb. o sústave základných a stredných škôl /školský zákon/  na základe 

diagnózy, určenej poradenským zariadením, je vzdelávaný takou formou školskej 

integrácie, o ktorú písomne požiada jeho zákonný  zástupca, aj keď nie je  v zhode 

s vyjadrením poradenského zariadenia. Pri výkone rodičovských práv sú však rodičia 

podľa § 28 ods. 1 písm. a/ a zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov povinní chrániť záujmy dieťaťa tak, aby mu zabezpečili všestranný 

rozvoj. Nerešpektovaním odborných odporúčaní pre voľbu formy vzdelávania ich dieťaťa 

sa môžu dostať do rozporu s uvedeným ustanovením zákona  rodine. 

 

      3)Od 1. septembra 2017 je v platnosti Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity 

      a pozornosti pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR dňa 

      3. augusta 2017 pod číslom 2017-10211-2:10G0  

 

4) Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné 

rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka 

a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii 

prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho 

zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie. Pri 

hodnotení a klasifikácii prospechu a správania využívať aj slovné hodnotenie. 

 

4) U žiaka s diagnostikovanou poruchou aktivity a pozornosti možno v prípade závažného 

porušovania školského poriadku, ako napr. neospravedlnené hodiny, fyzické ubližovanie 

iným osobám, vulgarizmy a pod. pristúpiť k hodnoteniu a klasifikácii správania zníženou 

známkou zo správania, avšak len po odbornom posúdení a odporúčaní tohto postupu 

príslušným poradenským zariadením. 

 

5)Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorého individuálny výchovno-

vzdelávací program zahŕňa aj úpravu učebných osnov niektorého vyučovacieho predmetu 

/Zb z. 245/2008 o základných a stredných škôl /školský zákon/ v znení neskorších 

predpisov/ nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie 

lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť 

a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania. Pri uplatnení § 32b ods. 7 citovaného 



zákona takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých má na 

jeho úspešnosť vplyv jeho diagnóza. 

 

6)Obsah bodu č. 8 v Čl. 3 Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR 

pod č. CD-2004-12003/23597-1:095 vyjadruje, že text doložky uvedený na vysvedčení 

žiaka sa uvedie aj do triedneho výkazu. Nevylučuje sa tým možnosť do časti „ Poznámky“ 

v triednom výkaze zaznamenať aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa žiaka. 

 

7)Text v doložke vysvedčenia /podľa bodu č. 6 týchto POP/ sa zaznamenáva aj žiakom, 

ktorí majú potvrdenú diagnózu vývinových porúch učenia alebo správania, teda sú žiakmi 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú byť v individuálnej 

integrácii, ak nie sú v špeciálnej triede. 

 

8)Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať 

ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov. Vychádzať aj z odporúčaní poradenského zariadenia 

a vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením. 

 

9)Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím integrovanou formou v podmienkach 

bežnej triedy základnej školy sa z odborného hľadiska neodporúča, ak nie je špeciálnym 

pedagógom zabezpečený odborný prístup a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov upravujúcich problematiku integrácie. Zákonný zástupca žiaka s postihnutím 

má právo pre svoje dieťa zvoliť formu vzdelávania. Zároveň platí zásada, že dieťa 

s postihnutím má právo byť vzdelávané podľa svojich schopností. 

 

10)Žiaci v hraničnom pásme mentálnej retardácie nie sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v zmysle ods. 2 § 3 školského zákona. Nemôžu byť zaraďovaní 

do špeciálnych škôl alebo tried pre mentálne postihnutých žiakov ani byť v tomto zmysle 

individuálne integrovaní. Podľa smernice č. 11/2006-R z 25. mája 2006, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica MŠ SSR z 5. júla 1985 č . 7496/1985-20 o základnej škole v znení 

smernice MŠ,M a TV SSR z 28. augusta 1989 č. 8119/1989-20 a smernice MŠ SR z 13. 

júla 2000 č. 1074/2000-41 je možné týchto žiakov vzdelávať v špecializovaných triedach 

základných škôl. 

 

11)Pri vypracúvaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  je potrebné spolupracovať s detskými 

integračnými centrami, so špeciálnopedagogickými poradňami. V prípade vývinových 

porúch učenia alebo správania je možné spolupracovať aj s s centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva. 

 

12)Žiaci s mentálnym postihnutím v špeciálnej triede základnej školy sa vyučujú podľa 

učebných osnov špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a využíva 

sa pedagogická dokumentácia a pokyny pre špeciálnu základnú školu pre žiakov 

s mentálnym postihnutím. Vhodné je prispôsobiť rozvrh hodín, špeciálnej triedy a bežnej 

triedy  príslušnom ročníku tak, aby žiaci týchto tried boli vzdelávaní spoločne na 

vyučovacích predmetoch výchovno-estetického zamerania. 

 

13)Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Zadávať také 



požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

a správania nehodnotiť negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho 

zdravotným stavom, ak z tejto dieťa nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie. Pri 

hodnotení a klasifikácii prospechu a správania využívať aj slovné hodnotenie. 

14)Špeciálne triedy pre mentálne postihnutých žiakov v ZŠ sa neodporúča zriaďovať 

v obciach, kde je zriadená špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

15)Pre účely skvalitnenia školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v systéme bežného školstva sa odporúča: 

 -dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, metodické pokyny 

a usmernenia 

 -spolupracovať s príslušnými školskými poradenskými zariadeniami  

 -využívať metodické materiály týkajúce sa integrácie detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami uvedené v predchádzajúcich POP 

 

16)Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP má právo si zvoliť, či bude vzdelávané 

v štandardnej triede základnej školy, v špeciálnej triede základnej školy, alebo 

v špeciálnej škole. Ak sa zistí, že vzdelávanie v bežnej škole nie na prospech začlenenému 

dieťaťu, žiakovi a zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho 

dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. 

 

17)K hodnoteniu a klasifikácii správania žiaka s diagnostikovanou poruchou aktivity 

a pozornosti zníženou známkou zo správania možno pristúpiť len po odbornom posúdení 

a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením a to na základe takých 

prejavov správania žiaka, ktoré sú závažným porušením školského poriadku, ako napr: 

neospravedlnené hodiny, fyzické ublíženie iným osobám a pod.  

 

18)Písomné vyjadrenie k integrovanému vzdelávaniu žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v základnej škole vydáva výlučne príslušné poradenské 

zariadenie zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

 

19)Materiály týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sú uverejňované na internetovej stránke MŠ SR, ŠPÚ 

a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 

 

20)Pri integrovanom vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov sa odporúča využiť 

metodickú pomoc Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 

 

21)Pri vzdelávaní intelektovo nadaného žiaka okrem stimulácie poznávacích procesov 

sústrediť pozornosť aj na rozvoj celej jeho osobnosti, najmä emocionality a sociálnych 

vzťahov. 

 

      22)Ďalšie legislatívne východiská: 

      - vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchou aktivity 

        a pozornosti, s poruchami správania, s mentálnym postihnutím, s autizmom alebo 

       ďalšími pervazívnymi poruchami, s telesným postihnutím, pre žiakov chorých 

       a zdravotne oslabených ISCED 1 – primárne vzdelávanie, ISCED – 2 nižšie sekundárne 

       vzdelávanie ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválený MŠ SR pod č. CD- 

       2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009 

 



       23)Pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania zamerať sa na postupy podľa Metodicko 

       informatívneho materiálu „Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole, ktorý 

       schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č. 2013-3982/16490:4-914 s účinnosťou 

       od 1. septembra 2013 

       24) Riaditeľ školy, z ktorej žiak s ŠVVP prestupuje do inej školy, zašle fotokópiu 

       dokumentácie žiaka (§31 ods. 2 a § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.), a to aj pri jeho 

       prestupe do školy poskytujúcej vyšší stupeň vzdelávania. 

 

       25) Pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri 

        vypracovaní IVP vždy spolupracovať s poradenským zariadením, ktorý ho má 

        v starostlivosti. 

   

 

 

10. KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV 

 
 

       Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov je nepretržitý proces prehlbovania, 

zdokonaľovania a rozširovania osobitných kvalifikačných predpokladov, vedomostí, zručností 

a postojov v rozvoji profesie pedagogických  zamestnancov v súlade s najnovšími vedeckými 

poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej praxe. Rozvoj profesie 

pedagogických zamestnancov vytvára predpoklady a motiváciu k využívaniu formálneho a 

neformálneho vzdelávania pre zdokonaľovanie kvality výkonu povolania, výchovy a 

vzdelávania detí a žiakov. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vychádza zo zákona č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

podľa § 60 ods. 1 a  vyhlášky MŠ SR č. 445/2009. 

Formy kontinuálneho vzdelávania: 

 
     1. Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré 

nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom 

študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Poskytovateľom je 

kmeňová škola. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

 

2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 

profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. 

Atestačné aktualizačné vzdelávanie poskytujú len vysoké školy podľa akreditovaných programov. 

Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.   
 

3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 

kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon 

odbornej činnosti. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými programami. Za 

tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za 

ktoré sa kredity nezískavajú.  

 

4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými 

programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  



 

5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich 

činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa 

nezískavajú kredity.  

 

6.  Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

                                                                                                                       

 

 

Ďalšie  vzdelávanie pedagogických zamestnancov v tomto školskom roku bude zamerané na: 

 podporu účasti vo vzdelávacích programoch Európskej únie, 

 rozvoj právneho vedomia učiteľov, 

 vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa, zvýšiť informačné 

kompetencie učiteľov na 1. úrovni (mierne pokročilý) a 2. úrovni (pokročilý) 

 informatizácie regionálneho školstva, 

 zdokonaľovanie zručnosti vo využívaní a práci na PC a v učebniach IKT a vo 

využívaní  edukačných programov vo vyučovaní na CD nosičoch, 

 skvalitňovanie jazykových spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov v cudzích 

jazykoch, 

 tvorivú prácu v zavádzaní nových metód a foriem práce učiteľov vo výchovno-

vzdelávacom procese 

 zvyšovanie čitateľskej gramotnosti – www.minedu.sk/akreditace-v-rezorte-skolstva/ 

 zvyšovanie finančnej gramotnosti 
     

     Problematika celoživotného vzdelávania je  rozpracovaná v POP MŠ SR – 2018/2019 
 

     Plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Československej armády 15 v Moldave 

nad Bodvou (príloha k plánu školy na šk. rok 2018/2019)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ 

 

 
      Školský klub detí učí žiakov odpočívať a rekreovať sa, aby to zodpovedalo 

zdravotne-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo 

k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učí ich sa zabávať, pomáha 

uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov, vedie 

ich k samoobsluhe. Významnou úlohou ŠKD je učiť žiakov pravidelne sa pripravovať 

na vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia.  

     V školskom roku 2018/2019 pracujú žiaci v  7 oddeleniach  ŠKD.  

      Na základe plánu práce sa vypracúva týždenný rozvrh činnosti (oddychová, 

relaxačná, záujmová, vzdelávacia, príprava na vyučovanie), pričom sa budú 

rešpektovať individuálne záujmy, princíp dobrovoľnosti a práva dieťaťa. 

 

 

11. 1 Organizácia ŠKD 

 

1) Činnosť ŠKD je usmerňovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. 

    o školských kluboch detí a zákona  MŠ SR 245/2008 (školský zákon) 

 

2) Pracovná doba vychovávateľov sa začína rannou zmenou od 6,00 hod. 

    a pokračuje od 11, 00 hod. do 16,30 hod. , činnosť s deťmi je podľa 

    týždenných plánov rozdelená na výchovno-vzdelávaciu, odpočinkovú 

    a relaxačnú, záujmovú a prípravu na vyučovanie. 

 

3) Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednotlivých oddeleniach 

     podľa týždenných plánov, v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy, 

     princíp dobrovoľnosti, príťažlivosti a práva dieťaťa. 

 

4) Odpočinkové a relaxačné činnosti prinášajú deťom uvoľnenie po vyučovaní, 

     hry, voľné kreslenie, čítanie, rozhovory oddych, v záujmových činnostiach sa 

     vychovávateľky zameriavajú na rozvoj zručnosti a uspokojovanie špeciálnych 

     záujmov a potrieb detí. 

 

5) Významnou činnosťou ŠKD  je učiť deti pravidelne sa pripravovať na 

     vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia, príprava na vyučovanie 

     poskytuje deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických 

     hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní, všetky tieto činnosti sú 

     obohacované rôznymi spoločnými akciami, súťažami a besedami 

 

6)  Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD /VZN č.   mesta Moldavy nad Bodvou/je 7 €  

 

 

 

 

 

 



11. 2 Ciele a zameranie ŠKD: 

 

1) ŠKD poskytuje také podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo  

    vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať 

    zručnosti a naučiť sa kreatívnemu spôsobu života. 

      2) Pripravuje deti na vyučovanie, prehlbuje ich vedomosti, zručnosti a vytvára priestor 

          na doplňovanie vedomostí u slabšie prospievajúcich žiakov. 

      3) Umožňuje deťom ŠKD využívať učebne IKT na výchovno-vzdelávaciu činnosť 

          v čase mimo vyučovania. 

      4) Zabezpečuje rozvoj záujmovej činnosti detí, možnosť relaxácie formou 

          kolektívnych hier, súťaží, pohybových aktivít a vychádzok. 

      5) Pedagogický prístup orientuje na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov 

           medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosocionálneho správania detí s rešpektovaním 

           ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov. 

      4) ŠKD rozvíja výchovu  k životnému prostrediu, venuje pozornosť súčasným 

          ekologickým problémom a ochrane prírody, 

      5) Aktívne sa venuje organizovanému využitiu voľného času detí, prevencii pred 

          drogovou závislosťou ako aj začleňovaním do rôznych spoločenských skupín 

 

11. 3 Hlavné úlohy ŠKD: 

 

1) Rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa:  

a) Kompetencie k učeniu 

b) Kompetencie k riešeniu problémov 

c) Kompetencie komunikatívne 

d) Kompetencie sociálne a interpersonálne 

e) Kompetencie činnostné 

f) Kompetencie k tráveniu voľného času 

 

    2) Viesť deti k účelnému využívaniu času pobytu v ŠKD. 

    3) V rekreačnej činnosti využívať športové, pohybové a súťaživé  hry. 

    4) V príprave na vyučovanie venovať pozornosť upevňovaniu a precvičovaniu učiva  

         formou didaktických hier, písaniu domácich úloh a čítaniu. 

    5)  Pestovať u detí lásku k materinskému jazyku, dbať na používanie spisovného 

          jazyka. 

    6)  Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže 

         v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity. 

    7) Venovať pozornosť rozvoju fantázie pri práci s rôznym prírodným materiálom, učiť 

        deti prírodu nielen spoznávať, ale ju aj rešpektovať, využívať vychádzky do prírody  

        na ochranu životného prostredia. 

    8) Individuálnym prístupom podporovať rozvoj detí prejavujúcich talent a nadanie,  

        vytvárať podmienky pre ich rozvoj v čase záujmovej činnosti. 

    9) Rozvíjať estetické cítenie detí, zamerať sa na skrášľovanie priestorov ŠKD a okolia 

        školy. 

  10) Spolupracovať s rodičmi pri riešení výchovných problémov žiakov. 

  11) Dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD.     

 

     

Plán práce ŠKD je súčasťou Plánu práce školy na šk. rok 2018/2019 

Výchovný program – uverejnený na www. stránke školy 



12. Organizácia a riadenie školy 
 

12. 1 Organizácia školy 

 

                          Počet žiakov             Počet tried            Počet ped. zam. 
I. stupeň   272                     13   Plný úväzok-32 

II. stupeň   342                   14   12/20 

Spolu   614                    7   Kratší prac. čas  6         

ŠKD   203         1/5 

 

 

 
12. 2 Zloženie pedagogického kolektívu 

 
1. Jolana Liszkaiová PaedDr. RŠ SJL-OV 

2. Alžbeta Gajdošová  PaedDr. ZRŠ 1- 4 

3. Iveta Klajberová PhDr. ZRŠ SjL – EST 

4.  Zuzana Beržiová Mgr. I. A 1-4 

5. Lucia Baško Mgr. I. B Špec. pedag. 

6. Zuzana Debnárová PaedDr. I. C 1-4 

7. Lívia Bašková  I. D SPgŠ 

8. Alžbeta Gajdošová PaedDr. II.A 1-4 

9. Mária Lovászová Mgr. II.B 1-4 

 10. Zuzana Šišková Mgr. II.C 1-4 

 11. Eva Szabóová Mgr. III. A 1-4 

 12. Helena Szabóová Mgr. III. B 1-4 

 13. Valeria Komjátiová Mgr. III. C 1-4 

 14. Andrea Sedláková Mgr. IV.A 1-4 

 15. Katarína Kiššová PaedDr. IV.B 1-4 

 16. Kamila Kissová Mgr. IV.C 1-4 

 17. Gabriela Šoffa Mgr. V.A M-CH 

 18. Karolína Halászová PhDr. V.B NJ-EST 

 19. Daniela Karaffová Mgr. V.C SJaL-TV 

 20. Jana Ločová PaedDr. VI.A M-CH 

 21. Kornélia Heinrichová Mgr. VI.B SJL-D 

 22. Silvia Spišáková Ing. VI.C VŠT 

 23. Helena Sopková Mgr. VII. A GEO-PED 

 24. Monika Kóreová Mgr. VII. B NV – ON 

 25. Katarína Strýčková Mgr. VII. C SJL – D 

 26. Barbora Bystrá Mgr. VIII. A Bio-HV 

 27. Iveta Klajberová PhDr. VIII. B SjaL-EST 

 28. Andrea Hercegová Mgr. VIII. C AJ 

 29. Zdena Fiedlerová Ing. IX. A VŠT 

 30. Erika Kissová Mgr. IX. B D- RJ 

 31. Viera Stupáková RNDr. netriedna  M – F 

 32. Nikoleta Ďurášová Mgr. netriedna AJ 



 33. 
Alžbeta Šimonová       Mgr.  netriedna P- ETV-

Zpľv- AJ 

 34. Gabriel Majoroš        PaedDr.        netriedny TV 

 35. Soňa Maléterová        Mgr. netriedna SJaL - VV 

 36. 
Slavka Oravczová Mgr. katechétka, 

AU 

NV 

 37. Eva Mižáková Mgr. netriedna M-GEO 

 38. Diana Deáková Mgr. netriedna BIO 

 39. Lóránt Turóczi Bc. netriedny TV 

 40. Eva Tarczyová vychov. ŠKD I.odd. SPgŠ 

 41. Hilda Homolyová vychov. ŠKD II.odd. SPgŠ 

 42. 
Ľubomír Zubko DisArt. Mgr. ŠKD 

III.odd. 

 

 43.  
Diana Nagyová vychov. ŠKD 

IV.odd. 

SPgŠ 

 44.  
Lívia Bašková  vychov. ŠKD V. 

odd. 

SPgŠ 

 45. Bernadetta Soltészová PhD. PaedDr.        ŠKD VI. 

odd. 

NV 

46. Kristína Bérešová       Mgr.        ŠKD 

VII.odd. 

NV 

47. Jaroslava Starinská     vychov. AU SPgŠ 

48. Kristián Karch       Mgr. kaplán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13. ZÁUJMOVÁ   ČINNOSŤ  

 

 

     Všestranný a harmonický rozvoj osobnosti predpokladá, aby výchovno-vzdelávacie 

pôsobenie smerovalo nielen k osvojeniu si stanovenej miery vedomostí a vzdelanosti, ale 

aby umožňovalo v optimálnej miere i rozvoj osobitých stránok, dispozícií, schopností, 

potrieb, záujmov, sklonov a talentov žiakov. Vlastná záujmová činnosť žiakov sa  

uskutočňuje v stálych záujmových útvaroch. 

     Aj v tomto školskom roku prevezmú žiaci našej školy vzdelávacie poukazy, ktoré 

podľa zákona 597/2003 Z. z. reprezentujú osobitný ročný príspevok štátu na záujmové 

vzdelávanie žiaka.  

 
 

13. 1 Záujmové útvary I. stupeň 

 

        

Matematika 3.-4. roč. Mgr. E. Szabóová 

Malý recitátor 3.-4. roč. Mgr. H. Szabóová 

Výtvarný krúžok 3.-4. r. Mgr. V. Komjátiová 

Čitáreň Zornička 3.-4. roč. Mgr. A. Sedláková 

Zvonky 3.-4. roč.  PaedDr. K. Kiššová 

Zvonky 1.-2. roč.  Mgr. K. Kissová 

Atletika 1.-2. roč. p. uč. L. Bašková 

Atletika 3.-4. Roč. PaedDr. Z. Debnárová  

Futbalový krúžok 1.-2. roč. p. uč. L. Bašková 

ART – kreatívny krúžok   Mgr.  Z. Beržiová 

Bystré hlavy 2. roč. PaedDr. A. Gajdošová 

Malý recitátor 1.-2. roč. Mgr. M. Lovászová 

Mažoretky  Mgr. Z. Šišková 

Mladý zdravotník I. Mgr. S. Oravczová 

Zumba Mgr. L. Baško 

Futbalový krúžok 3.-4. roč. L. Zupko 

 

 

   

                                                                                                 

13. 2. Záujmové útvary  II. stupeň 

 

Literárno-dramatický krúžok PhDr. I. Klajberová  

Výtvarné spracovanie materiálu Ing.   S. Spišáková  

Mladí historici Mgr. E. Kissová  

Príprava na T9 Ing. Z. Fiedlerová  

Rozhlasový krúžok PaedDr. J. Liszkaiová  

Nemecký jazyk hrou PhDr. K. Halászová  

Mladí žurnalisti Mgr. K. Strýčková  

Volejbalový krúžok  Mgr.  D. Karaffová 

Športové aktivity Mgr. D. Karaffová  

Geografníček Mgr.  H. Sopková  

Angličtina pre každého Mgr.  A. Šimonová  



Slovenčina pre šiestakov Mgr.  K. Heinrichová  

Nebojte sa matematiky Mgr. G. Šoffa  

Konverzácia z anglického jazyka Mgr. A. Hercegová   

Cestovanie s angličtinou Mgr.  N. Ďurášová  

Mladí umelci Mgr. S. Maléterová  

Mladí chemici PaedDr. J. Ločová  

Biblický krúžok Mgr. M. Kóreová  

Hudobná siesta                                                  Mgr. B. Bystrá  

Svet pod mikroskopom                                     Mgr. B. Bystrá           

Internetový krúžok                                           RNDr. V. Stupáková  

Mladý zdravotník                                              Mgr. S. Oravczová  

Turistický krúžok                                              Mgr. E. Mižáková     

Poznaj a skúmaj v biológii                                Mgr. D. Deáková      

Futbalový krúžok                                               Bc. L. Túróczi  

  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



14. STAROSTLIVOSŤ O PEDAGOGICKÝCH I OSTATNÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY, ICH VZDELÁVANIE, HODNOTENIE  

A 

SOCIÁLNE PODMIENKY 

 

 
14. 1 Metodické združenie a predmetové komisie 

 

1)   Pripraviť účinný systém práce s ohľadom na zistený stav z predchádzajúceho šk. roka. 

2)  Zvýšiť zainteresovanosť MZ, PK a každého učiteľa osobne na optimalizácii vzdelávacieho       

procesu.  

3)  Problémy vo výchovno-vzdelávacom procese odstrániť inováciou didaktických postupov,     

metód a foriem, pozitívnou motiváciou a rešpektovaním osobitosti žiaka. Upustiť od 

stereotypu vyučovacích hodín. 

4)  Podchytiť talentovaných žiakov v rôznych oblastiach. 

5)  Na pracovných stretnutiach viesť otvorený dialóg  s cieľom navzájom  sa obohacovať o 

skúsenosti získané štúdiom a praxou. Uvedomiť si, že bez nových  nápadov nemožno 

zlepšovať svoju prácu. 

6) Vo svojom pedagogickom raste využívať množstvo odborných časopisov, Dobrá škola, 

Pedagogické rozhľady, Učiteľ, Naša škola, Manažment školy, www.  stránky a pod.  

7)   Podať návrh kritérií pre osobné ohodnotenie zamestnancov. 

 

 

 

14. 2 Vedenie školy 

 

1)  Umožniť všetkým zamestnancom zvýšiť si kvalifikáciu formou: 

 adaptačného vzdelávania 

 kontinuálneho vzdelávania 

 I. atestácie 

 II. atestácie 

 účasťou na rôznych kurzoch a seminároch organizovaných MPC Prešov a  Košice 

a ďalších vzdelávacích inštitúcií 

 vnútorného cyklického vzdelávania v rámci MZ a PK  

 

2)  Pravidelnou účasťou na zasadnutiach MZ a PK prispieť k zvýšeniu účinnosti práce  

odborným poradenstvom. 

 

3)  Zabezpečiť propagáciu úspechov a akcií školy. 

 

4)  Zintenzívniť spoluprácu s masmédiami. 

 

5)  Plenárne zasadnutie rodičov využiť na dôkladnú informáciu rodičov o vnútornom    

poriadku školy. 

 

6)  Koordinovať výchovné pôsobenie rodiny a školy vo všetkých závažných výchovných    

otázkach, pomáhať pedagogickému kolektívu a najmä triednym učiteľom pri riešení pálčivých 

problémov. 

                                                                                                                   



7)  Prostredníctvom rodičovských združení pomáhať škole pri utváraní materiálnych  

podmienok potrebných pre realizáciu činnosti školy. 

 

8) Od každého zamestnanca vyžadovať osobnú zodpovednosť za výsledky vlastnej práce, 

odmenami stimulovať tých, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky. 

                                                                                      

                                                                              T. stály 

                                                                              Z: RŠ, ZRŠ 

9) Podporovať a ďalej rozvíjať spoluprácu s: 

 

 

CVČ – CVRČEK záujmová činnosť, medzi školské 

súťaže, besedy 

RŠ, ZRŠ 

OBECNÁ ŠKOLSKÁ 

RADA 

pomoc pri riadení školy RŠ 

ČERVENÝ KRÍŽ besedy, súťaže koordinátori 

školy, ZRŠ 

MsKS propagácia školy, výchovné 

koncerty, kultúrne podujatia 

RŠ, ZRŠ 

MESTSKÁ  TELEVÍZIA propagácia podujatí školy, 

zviditeľňovanie školy medzi 

občanmi mesta a rodičmi 

RŠ, ZRŠ 

MESTSKÝ ÚRAD  vzájomné pôsobenie pri činnosti 

školy 

RŠ 

RADA RODIČOV spolupráca s účasťou rodičov na 

akciách školy 

RŠ, ZRŠ 

ÚRAD PRÁCE, 

SOCIÁLNYCH VECÍ 

A RODINY 

aktivačné práce, dochádzka žiakov, 

rodinné zázemie žiakov, 

dobrovoľnícka služba 

RŠ, ZRŠ 

CPPPaP diagnostikovanie žiakov RŠ, ZRŠ, VP 

ŠPP pomoc pri diagnostifikovaní 

začlenených žiakov 

RŠ, ZRŠ, VP 

MsK besedy a spoločenské kvízy koordinátori 

Mgr.E. Szabóová 

Mgr. K. 

Heinrichová 

MATICA SLOVENSKÁ kultúrne podujatia ZRŠ 

SOŠ pomoc pri úprave školy RŠ 

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ 

ÚRAD 

pomoc pri výchovno-vzdelávacom 

procese 

RŠ, ZRŠ 

ZUŠ spoločensko-kultúrne podujatia RŠ, ZRŠ 

SLOVENSKÝ ROZHLAS propagácia činnosti školy  ZRŠ,Mgr. M. 

Lovászová 

GENERALI poistenie žiakov, dopravná súťaž RŠ 

POLICAJNÝ ZBOR besedy, prevencia RŠ, ZRŠ 

HASIČSKÁ STANICA exkurzie, prednášky RŠ, ZRŠ 

MESTSKÁ POLÍCIA besedy, porušenie vnútorného 

poriadku školy, bezpečnosť na 

cestách 

RŠ 



NÁRODNÁ TRANSFÚZNA 

STANICA 

darcovstvo krvi ZRŠ 

REGIONÁLNY ÚRAD 

VEREJNÉHO 

ZDRAVOTNÍCTVA 

besedy ZRŠ 

SPRÁVA NP Slovenský 

kras 

besedy, prednášky, exkurzie ZRŠ 

ŠTÁTNE LESY exkurzie, besedy ZRŠ 

ZVAZ RUSOV súťaže, výstavy Mgr. E. Kissová 

 

 

Spolupráca s ďalšími organizáciami a školskými zariadeniami je naďalej otvorená a 

ústretová tak ako s  I. MŠ, II. MŠ, IV. MŠ , MŠ  Drienovec,  MŠ Budulov,  ZŠ Severná 

21, ZŠ s vyuč. jaz. maďarským, Gymnáziom Š. Moysesa  a pod. 

                                                                                                                    T. stály 

                                                                                                                    Z: RŠ       

PaedDr. Jolana Liszkaiová, RŠ 

 

 personálne obsadenie chodu školy 

 rozpočet školy 

 dispozičné a podpisové práce v materiálnej a finančnej oblasti 

 spolupráca s ostatnými organizáciami a nadriadenými orgánmi 

 kontrolná a hospitačná činnosť v 1. – 9. roč. ZŠ 

 zodpovednosť za MZ a PK   

 

      PaedDr. Alžbeta Gajdošová, ZRŠ pre I. stupeň 

 

 priame pedagogické riadenie I. stupňa a ŠKD 

 zodpovednosť za   MZ  I. stupňa   

 inventár pre I. stupeň a ŠKD 

 učebnice a pomôcky pre I. stupeň 

 

 

PhDr. Iveta Klajberová, ZRŠ pre II. stupeň 

  

 priame pedagogické riadenie II. stupňa 

 zodpovednosť za PK II. stupeň     

 štatistika školy 

 správni zamestnanci 

 učebnice a pomôcky pre II. stupeň 

 

 

 

14. 3 Užšie vedenie školy :      PaedDr. Jolana Liszkaiová, RŠ 

                                                  PaedDr. Alžbeta Gajdošová, ZRŠ pre I. stupeň 

                                                  PhDr.Iveta Klajberová, ZRŠ pre II. stupeň 

                                                  PaedDr. Jana Ločová - VP 

                                                  Mgr. Eva Szabóová pre I. stupeň 

                                                  Mgr. Kornélia Heinrichová  II. stupeň 

                                                  Mgr. Erika Kissová pre OZ 



                                                  Eva Tóth Župčanová,  mzdová-personálna referentka 

                                                  Alžbeta Szabóová, hospodárka školy 

 

Porady vedenia školy sa uskutočňujú 1X týždenne. 

 

 

              

  14. 4 Metodické orgány 

 
 

Metodické združenie pre I. stupeň Mgr. Eva Szabóová 

Predmetová komisia cudzie jazyky PhDr. Karolína Halászová 

Predmetová komisia prírodovedné 

predmety 

Mgr. Gabriela Šoffa 

Predmetová komisia matematika 

a informatika 

Ing. Zdena Fiedlerová 

Predmetová komisia spoločenské vedy Mgr. Erika Kissová 

Predmetová komisia slovenský jazyk 

a literatúra 

Mgr. Kornélia Heinrichová 

Predmetová komisia výchovné predmety Ing.   Silvia Spišáková 

  

   

     Každý metodický orgán pracuje podľa vlastného plánu činnosti, zasadá podľa potrieb 

riešenia vzniknutých problémov, najmenej 4 – krát za školský rok. 

 

14. 5 Zodpovednosť za kabinety 

 

SjaL Mgr.Kornélia Heinrichová 

CJ Mgr. Nikoleta Ďurášová 

Školská knižnica Mgr. Kornélia Heinrichová  

Geografia Mgr. Helena Sopková 

Chémia PaedDr. Jana Ločová 

Biológia Mgr. Barbora Bystrá  

Fyzika a matematika Ing.  Zdena Fiedlerová 

Telesná výchova Mgr. Daniela Karaffová 

Výtvarná výchova Ing. Silvia Spišáková 

Jazykové laboratórium Mgr. Helena Szabóová 

Učebňa informatiky –

byt 

PaedDr. Jana Ločová 

Učebňa informatiky č. 

10 

Ing. Zdena Fiedlerová 

Učebňa č. 12 Mgr. Kornélia Heinrichová 

Učebňa č. 13 Mgr. Barbora Bystrá 

Multifunkčná 

miestnosť č. 9 

Mgr. Barbora Bystrá 

Dejepis a OV Mgr. Erika Kissová 

ŠKD p. uč.Eva Tarczyová 

1.- 2. ročník  Mgr. Mária Lovászová 

3. – 4. ročník PaedDr. Katarína Kiššová 



Výchovný poradca PaedDr. Jana Ločová 

Cvičná kuchyňa Mgr. Alžbeta Šimonová 

Učebňa informatiky PaedDr. Zuzana Debnárová 

Gymnastická miestnosť p. uč. Lívia Bašková, Hilda Homolyová 

Sklad TV Mgr. D. Karaffová, p. uč. L. Bašková 

 

14. 6 Koordinátori: 

 

Koordinátor primárnej prevencie drogovej 

závislosti 

Mgr. Alžbeta Šimonová 

Koordinátor výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu 

Mgr. Monika Kóreová 

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Barbora Bystrá 

 
14. 7 Iné 

 
Poistné Mgr. Erika Kissová  

Kronika PaedDr. Alžbeta Gajdošová 

Zápisnice z PR Mgr. Erika Kissová, PaedDr. Z. Debnárová 

Zápisnice z PP Mgr. Mária Lovászová 

BOZP PhDr. Iveta Klajberová, p. Cehelník 

Zdravotník Mgr. Slávka Oravczová 

PO PaedDr. Alžbeta Gajdošová, ved. hliadky 

 

 

 

14. 8 Technicko- hospodárski pracovníci 

 

Personálna-mzdová ref. p. Eva Tóth Župčanová 

Hospodárka školy p. Alžbeta Szabóová 

Administratívna 

pracovníčka 

p. Natália Flegnerová 

Školník – údržbár p. Ondrej Kohut 

Školník – ŠKD, ŠJ p. František Seleš zast. Michal Sakáč 

Upratovačky p.Helena Bérešová 

 p.Magdaléna Tegdešová 

 p.Anna Szakácsová  

 p Eva Kuzmová 

  

 
                                                                       

14. 9 Pedagogicko - riadiaca činnosť riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy 

 

1. štvrťrok 

 

 kontrola dodržiavania vnútorného poriadku školy 

 kontrola pedagogickej dokumentácie 

 krúžková činnosť – vzdelávacie poukazy 

 kontrola  práce začínajúcich učiteľov (adaptačné vzdelávanie) 



 príprava na výchovno-vzdelávací proces pedagogických zamestnancov 

 sledovanie výchovno-vzdelávacej práce v 1. ročníku 

 hodnotenie vedomostí žiakov 5. ročníka z učiva nižších ročníkov z M a SJ a L 

 starostlivosť o slabo prospievajúcich a neprospievajúcich žiakov 

 dokumentácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky 

 

 

2. štvrťrok 

 starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov / spolupráca MZ a PK, súťaže a  

            olympiády, individuálna starostlivosť a pod. / 

 pedagogické opatrenia pre zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce v oblasti starostli- 

            vosti o zaostávajúcich žiakov /doučovania, pohovory s rodičmi/ 

 v spolupráci s výchovným poradcom školy sledovať študijné a profesijné záujmy    

            žiakov 9. ročníka ZŠ 

 overenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 9. ročníka, prijatie opatrení na  

            odstránenie zistených nedostatkov 

 kontrola žiackych prác /písomných, výtvarných, praktických – uskutočnenie výstav 

            v triedach a na chodbách školy/ 

 zistenie úrovne humanizácie vzdelávania v jednotlivých triedach 

 

 

3. štvrťrok 

 rozbor ukazovateľov dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov 

 písomné a ústne preverovania vedomostí žiakov 

 riešenie opakujúcich sa nedostatkov slabo prospievajúcich  žiakov 

 kontrola plnenia učebných osnov z jednotlivých predmetov 

 hodnotenie práce triednych učiteľov, plnenie plánovaných úloh 

 

 

4. štvrťrok 

 sledovať slabo prospievajúcich žiakov, prijať opatrenia na zlepšenie prospechu 

 kontrola úrovne osvojených vedomostí žiakov s dôrazom na 1., 4., a 9., roč. 

 vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov a porovnanie s dosiahnutými 

výsledkami, prijímanie opatrení 

 vyhodnotenie TESTOVANIE – 9-2018 

 vyhodnotenie  žiackych súťaží, olympiád a celkovej starostlivosti o talentovaných 

žiakov                                                                                                                    

 vyhodnotenie MZ a PK, uplatňovanie nových foriem a metód vo výchovno-vzdelá- 

            vacom procese 

 vyhodnotenie práce koordinátorov environmentálnej výchovy, prevencie drogových 

závislostí, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, školského knihovníka, výchovného 

poradcu 

 vyhodnotenia na účastiach súťaží a projektov 

 celkové vyhodnotenie práce školy za uplynulý šk. rok, vyvodenie záverov na 

odstránenie vzniknutých nedostatkov s cieľom zlepšenia v budúcom šk. roku. 

   

 

 

 



14. 10 Spolupráca s rodičmi 

 
    Jej ťažisko je v spolupráci vedenia školy s rodičovskou radou a triednych 

učiteľov s triednymi rodičovskými výbormi. 

Týmto spôsobom  zabezpečujú informovanosť rodičov o prospechu, správaní 

a aktivitách žiakov a o aktivitách školy. 

     Naďalej organizovať v spolupráci s radou rodičov akcie pre deti, ako sú oslavy 

MDD, karneval pre žiakov I. stupňa, výlety, exkurzie, mimoškolské akcie. Brigády 

pri opravách budovy, úpravách tried a školského areálu.   

     

 

 

 

      TERMÍNY  ZASADNUTÍ  RODIČOVSKÝCH  ZDRUŽENÍ 

 

 

 
01. 10. 2018 Plenárne RZ, triedne RZ 

05. 11. 2018 Triedne RZ 

14. 01. 2019 Triedne RZ 

08. 04. 2019 Triedne RZ 

03. 06. 2019  Triedne RZ 

 

 

 zasadnutia sa uskutočnia spravidla 1 – 2 týždne pred klasifikačnou poradou 

 v čase RZ sú v škole prítomní všetci pedagogickí zamestnanci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                                                   

 



15. ORGANIZÁCIA  ŠKOLSKÉHO  ROKA  2018/2019 

 
  1. september 2018 Začiatok školského roka 2018/2019 

  3. september 2018 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 

  9. september 2018 Deň obetí holokaustu a rasového násilia 

12. september 2018 Svetový deň ústneho zdravia 

17. september 2018 Pedagogická rada – Plán práce na šk. rok 2018/2019 

15. september 2018 Deň pracovného pokoja – Sedembolestná Panna Mária 

  1. október  2018 Plenárne rodičovské združenie 

  2. október 2018 Svetový deň bez násilia 

10. október 2018 Svetový deň duševného zdravia 

31. október- 02. november 2018 Jesenné prázdniny 

  5. november 2018 Začiatok vyučovania 

17. november 2018  Štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu 

19. november 2018 Hodnotiaca PR za I. štvrťrok šk. roka 2018/2019 

21. november 2018 Testovanie 5 - 2018 

  1. december 2018 Svetový deň prevencie AIDS 

23. december 2018 – 7. január 

2019 

Vianočné prázdniny 

  8. január 2019 Začiatok vyučovania 

25. január 2019 Klasifikačná porada za I. polrok šk. roka 2018/2019 

31. január 2019 Koniec I. polroka šk. roka 2018/2019 

  1. február 2019  Polročné prázdniny 

  4. február 2019 Začiatok vyučovania 

18. február – 22. február 2019 Jarné prázdniny 

25. február 2019 Začiatok vyučovania 

03. apríl 2019 Testovanie 9 – 2019 

18. apríl – 23. apríl 2019 Veľkonočné prázdniny 

24. apríl 2019 Začiatok vyučovania 

16. – 17. apríl 2019 Náhradný termín Testovanie 9 – 2019 

29. apríl 2019 Hodnotiaca PR za II. štvrťrok šk. roka 2018/2019 

28. apríl 2019 Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

  1. máj 2019 Deň pracovného pokoja – Sviatok práce 

  9. máj 2019  Deň pracovného pokoja - Deň víťazstva nad fašizmom,  

12. máj 2019 Deň matiek 

 31. máj 2019 Svetový deň nefajčenia 

 21. jún 2019  Klasifikačná porada za II. polrok šk. roka 2018/2019 

 26. jún 2019 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog 

a obchodovania s drogami 

 28. jún 2019  Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019 

 01.  júl 2019 - 31. august 2019 Letné prázdniny 

    

  
                                                     

 

                                                                              

 

     



  15. 1  Pracovné porady – sú zamerané na: 

 správy o činnosti školy za uplynulý mesiac 

 správy o činnosti riaditeľa školy a zástupcov riaditeľa školy 

 úlohy na nasledujúci mesiac 

 diskusia 

 záver 

 

 

 

Termíny zasadnutí pracovných porád: 

 

27. august (pondelok) 

17. september (pondelok) 

  1. október (pondelok) 

  5. november (pondelok) 

  3. december (pondelok) 

  8. január (utorok) 

  4. február (pondelok) 

  4. marec  (pondelok) 

  8. apríl (pondelok)        

  6. máj (pondelok) 

   3. jún  (pondelok) 

 

 

                                                                             

                      15. 2 Režim  dňa 
  

 

    7,30 nástup učiteľov na dozor 

    7,35 odchod žiakov zo šatní do tried 

    7,45 prvé zvonenie 

    7,50 druhé zvonenie, začiatok vyučovania 

    7,50 -  8,35 1. vyučovacia hodina 

    8,35 -  8,45 malá prestávka 

    8,45 -  9,30 2. vyučovacia hodina 

    9,30 -  9,50  veľká prestávka 

    9,50 -10,35 3. vyučovacia hodina 

  10,35 -10,45 malá prestávka 

  10,45 -11,30 4. vyučovacia hodina 

  11,30 -11,40 malá prestávka 

  11,40 -12,25 5. vyučovacia hodina 

  12,25 -12,35  malá prestávka 

  12,35 -13,20 6. vyučovacia hodina 

  13,20 -14,00 obedňajšia prestávka 

  14,00 -15,30 krúžková činnosť, konzultačné hodiny 

 

 

                                                                                                                   

 



16. Súťaže, olympiády, aktivity 
 

Hviezdoslavov Kubín  Mgr. K. Heinrichová, 

 vyuč. 1.-4.             

Prvácka pasovačka  PhDr. I. Klajberová, 

Mgr. S. Maléterová 

tr. uč. I. ročníkov 

Deň otvorených dverí PhDr. I. Klajberová, PaedDr.J. 

Liszkaiová, Mgr. S. Maléterová          

vyučujúce I. stupňa 

Literárna kaviareň Mgr. K. Heinrichová,  

Mgr. B. Bystrá  

Mgr. S. Maléterová, 

Vyuč. CJ 

  

Výtvarné súťaže I. stupeň Mgr. A. Sedláková,                  

Mgr. Z. Beržiová,  

vych. ŠKD-H. Homolyová 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 

Slovensko  

PhDr. I. Klajberová 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas PhDr. I. Klajberová 

Olympiáda SJ a L  PhDr. I. Klajberová,                  

Mgr. S. Maléterová 

Školský časopis – Časák  Mgr. K. Strýčková 

Šaliansky Maťko   PhDr. I. Klajberová                   

Mgr. M. Lovászová  

Mgr. H. Szabóová 

Literárno-publistické súťaže vyuč. SJL 

Záložka do knihy spája školy vyučujúce SJaL a I. stupňa       

Návšteva bábkového divadla 5. ročník Mgr. K. Heinrichová 

Mgr. D. Karaffová 

Beseda s bábkohercami Mgr. K. Heinrichová 

Mgr. D. Karaffová 

Návšteva bábkového divadla 8. - 9. ročník PhDr. I. Klajberová 

Mgr. S. Maléterová 

Mgr. K. Strýčková 

Detský čin roka vyuč. SJaL 

Návšteva ŠD v Košiciach vyuč. SjaL 

Literárne súťaže I. stupeň Mgr. M. Lovászová,                  

Olympiáda anglického jazyka   Mgr.  N. Ďurášová 

Olympiáda nemeckého jazyka   PhDr. K. Halászová 

Súťaže v CJ I. stupeň – Poznaj anglickú reč PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. K. Kissová 

Mgr. A. Sedláková 

Ruské slovo Mgr. E. Kissová 

Ruské slovo – spevácka súťaž  Mgr. B. Bystrá 

Ruský film v školách  Mgr. E. Kissová,                       

Mgr. S. Maléterová 

Zväz Rusov v Košiciach – spolupráca Mgr. E. Kissová 



Časopis HELLO, Gate – súťaž, príspevky Mgr. N. Ďurášová 

Matematická olympiáda 5. ročník   Mgr. E. Mižaková 

Matematická olympiáda 6. ročník   PaedDr. J. Ločová 

Matematická olympiáda 7. ročník Ing. S. Spišáková 

Matematická olympiáda 8. ročník   Mgr. G. Šoffa 

Matematická olympiáda 9. ročník Ing. Z. Fiedlerová 

Matematická pytagoriáda 5. ročník   Mgr. E. Mižaková 

Matematická pytagoriáda 6. ročník   PaedDr. J. Ločová 

Matematická pytagoriáda 7. ročník  Ing. S. Spišáková 

Matematická pytagoriáda 8. ročník    Mgr. G. Šoffa 

Matematická súťaž – Deň 𝜋 Mgr. G. Šoffa 

Komparo Mgr. G. Šoffa  

Ing. Z. Fiedlerová 

PhDr. I. Klajberová 

Mgr. S. Maléterová  

IKT súťaže – Vianočná pohľadnica, Plagát 

ku Dňu Zeme, i-Bobor  

Ing. Z. Fiedlerová, 

Mgr. E. Mižaková 

RNDr. V. Stupáková, 

PaedDr. J. Ločová 

PaedDr. Z. Debnárová, 

Mgr. E. Szabóová, 

Mgr. Z. Šišková 

Mgr. V. Komjátiová  

Matematické súťaže  I. stupeň   Mgr. E. Szabóová                   

 

Testovanie 5-2018 Mgr. K. Heinrichová 

Mgr. D. Karaffová 

Mgr. G. Šoffa 

Ing. Z. Fiedlerová 

Testovanie – 9 -2019 Mgr. G. Šoffa 

Ing. Z. Fiedlerová 

PhDr. I. Klajberová 

Mgr. S. Maléterová 

Športové súťaže I. stupeň PaedDr. Z. Debnárová, 

 p. uč. L. Bašková 

vychovávateľky ŠKD 

Minifutbal 3.-4. ročník p. uč. L. Bašková 

Mgr. L. Baško 

Chemická olympiáda   PaedDr. J. Ločová 

Biologická olympiáda – botanika   Mgr. B. Bystrá 

Biologická olympiáda – zoológia   Mgr. D. Deáková 

Botanikiáda Mgr. B. Bystrá 

Ekostopa Mgr. B. Bystrá 

Mladý priateľ lesa Mgr. B. Bystrá 

Škola v prírode  Mgr. A. Sedláková 

PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. K. Kissová 

Geografická olympiáda  Mgr. H. Sopková 

Dejepisná olympiáda Mgr. E. Kissová,                        



Biblická olympiáda   Mgr. M. Kóreová 

Týždeň mobility- Beh pre každého, beh pre 

všetkých 

Mgr. Karaffová, p. uč. L. Bašková 

Úprava školského areálu vyuč. TaŠV 

Beží celá rodina (33. výročie) RŠ, ZRŠ,  

vyuč. TaŠV                                                            

p. uč. L. Bašková 

všetci vyučujúci 

Testovanie žiakov – telesná a športová 

výchova 

vyuč. TaŠV 

Testovanie žiakov I. ročníka PaedDr. Z. Debnárová                  

p. uč. L. Bašková 

Malý futbal PaedDr. G. Majoroš 

Bc.L. Túróczi 

Volejbalový turnaj Mgr. D. Karaffová 

Týždeň mobility PaedDr. G. Majoroš 

Mgr. D. Karaffová 

Vybíjaná Mgr. D. Karaffová 

Medzitriedne turnaje (futbal, volejbal, 

basketbal, hádzaná, prehadzovaná) 

Mgr. D. Karaffová,  

PaedDr. G. Majoroš 

Bc.L. Túróczi 

Čokoládová tretra Mgr. D. Karaffová 

Lyžiarsky kurz Mgr. D. Karaffová 

Atletika Mgr. D. Karaffová 

PaedDr. G. Majoroš 

PaedDr. Z. Debnárová 

p. uč. L. Bašková 

Okresné a obvodové kolá vo volejbale, 

basketbale 

Mgr. D. Karaffová,  

PaedDr. G. Majoroš 

Futbal PaedDr. G. Majoroš 

Bc. L. Túróczi 

Zimný a letný viacboj všestrannosti Mgr. D. Karaffová 

PaedDr. G. Majoroš 

Florbal PaedDr. G. Majoroš 

Coca cola cup PaedDr. G. Majoroš 

Bc. L. Túróczi 

Rýchla veverička PaedDr. Z. Debnárová 

p.uč. L.Bašková 

Najšikovnejšia žabka PaedDr. Z. Debnárová 

p.uč. L.Bašková 

Prehadzovaná PaedDr. Z. Debnárová 

p.uč. L.Bašková 

Slávik Slovenska Mgr. K. Kissová,                       

Mgr. V. Komjátiová,                      

p. uč. L. Bašková                     

Mgr.B.Bystrá  

PhDr. K. Halászová 

Folklorika PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. K. Kissová 



Mgr. A. Sedláková 

Znej ľudová pieseň Mgr. B. Bystrá 

Mgr. K. Kissová 

Oslavy v meste PaedDr. K. Kiššová 

Mgr. K. Kissová 

Mgr. A. Sedláková 

Vianoce Mgr. M. Lovászová, 

Mgr. H. Szabóová           

vyučujúce 1.-4. ročník 

 

Čítačka Mgr. H. Szabóová 

Neomylné pero Mgr. V. Komjátiová 

Mgr. Z. Šišková 

Školská olympiáda vyuč. I. stupeň, vychov. ŠKD 

Expert  Mgr. E. Kissová 

Stavanie májov, Vianoce v meste PaedDr. K. Kiššová,                  

Mgr. K. Kissová,                       

Mgr. A. Sedláková 

Školský bulletin PaedDr. A. Gajdošová,             

Mgr. S. Maléterová 

Aktualizácia vývesnej skrinky Mgr. S. Maléterová 

Aktualizácia informačného stĺpu Ing. S. Spišáková 

 

Inovácie násteniek do klip rámov Mgr. S. Maléterová 

Ing. S. Spišáková 

Pozvánky k rôznym príležitostiam školy Mgr. S. Maléterová 

Fotografovanie školských akcií 

a spracovanie v PC 

Ing. S. Spišáková 

Zhotovenie a zabezpečenie tlače 

absolventských tabiel 

Ing. S. Spišáková,                     

Mgr. S. Maléterová 

Výzdoba javiska k Literárnej kaviarni/Dňu 

matiek 

Mgr. S. Maléterová 

 

Výzdoba javiska k Prváckej pasovačke Mgr. S. Maléterová 

Výzdoba javiska k vianočnej besiedke Mgr. S. Maléterová 

Ilustrácia školského časopisu Ing. S. Spišáková 

Škola módy Mgr. S. Maléterová,                   

Ing. S. Spišáková 

Vesmír očami detí Ing. S. Spišáková 

Mgr. S. Maléterová 

PhDr. K. Halászová 

Staň sa ilustrátorom Ing. S. Spišáková 

Mgr. S. Maléterová 

PhDr. K. Halászová 

Super trieda Mgr. B. Bystrá 

Výtvarná súťaž s tematikou ruskej kultúry Mgr. S. Maléterová 

Súťaže podľa aktuálnej ponuky a výberu Mgr. S. Maléterová 

Ing. S. Spišáková 

PhDr. K. Halászová 

Rozlúčka so šlabikárom tr. uč. 1. ročníka 



Rozlúčka s I. stupňom tr. uč. 4. ročníka 

Súťaže a akcie v ŠKD vychovávateľky ŠKD 

Plavecký výcvik PaedDr. A. Gajdošová 

Mgr. E. Szabóová 

Kam sa mince kotúľajú Mgr. Z. Beržiová 

Škola priateľská k deťom Mgr. E. Kissová 

ROZHLASOVÉ  RELÁCIE 

 
Pamätný deň Holokaustu Mgr. E. Kissová 

Medzinárodný deň mieru Mgr. A. Šimonová,                

 Mgr. K. Heinrichová 

 

Relácie s protidrogovou tematikou Mgr. A. Šimonová 

Deň narcisov, Deň zdravia, Zdravá 

výživa, Červený kríž 

Mgr. A. Šimonová 

Rozhlasové relácie v rámci PK 

prírodovedných predmetov 

členovia PK prírodovedných 

predmetov 

Rozhlasové okienko členovia PK CJ 

 

 

17. PLÁN  VYCHÁDZOK, EXKURZIÍ A VÝLETOV 

 
I.roč. Bezpečnosť pri pohybe v okolí školy vychádzka 

 Výstava jesenných plodov MsKs vychádzka 

 Pozorovanie zmien v prírode na jeseň   vychádzka 

 Pozorovanie zmien v prírode v zime vychádzka 

 Zimné hry v prírode vychádzka 

 Voda v prírode – pozorovanie rieky Bodva vychádzka 

 Pozorovanie zmien v prírode na jar vychádzka 

 Pozorovanie prác v záhrade vychádzka 

 Pozorovanie zmien v prírode v lete vychádzka 

 Výstava v ZUŠ vychádzka 

 Turistická vychádzka do prírody – kopec 

v Moldave 

školský výlet 

 Návšteva ZOO Košice a bábkové divadlo 

Košice 

školský výlet 

   

   

   

   

   

II. roč. Bezpečnosť na ceste, sledovanie premávky vychádzka 

 Krajina v okolí obce – sledovanie prvkov 

krajiny (polia, lúky, rieky, roviny, cesty,...) 

vychádzka 

 Hasičská stanica exkurzia 

 Príroda v zime – pozorovanie zmien v prírode 

v zime 

vychádzka 

 Návšteva knižnice exkurzia 



 Pozorovanie rastlín  vychádzka 

 Betliar, Ochtinská aragonitová jaskyňa školský výlet 

   

   

   

   

III. ročník Krajina v okolí školy. 

Nadobudnúť schopnosť orientácie v najbližšom 

okolí 

vychádzka 

 Orientácia podľa poludňajšieho tieňa.       

Poznať hlavné svetové strany a vedieť ich 

určovať podľa poludňajšieho tieňa. 

vychádzka 

 Lesy – naše pľúca.                                      

Poznať význam lesov pre život, vymenovať 

typy lesov, vedieť aké lesy rastú v okolí. 

vychádzka 

                                Veci okolo nás.                                      

Pozemská a vesmírna príroda.                  

Rozlíšiť ľudské výtvory od prírodnín na základe 

ich pozorovania na vychádzke. 

vychádzka 

 Predmety ako svedkovia doby: múzeum 

Kováčska vyhňa, múzeum vín Moldava n/B. 

Vedieť rozlíšiť veci, predmety minulosti od vecí 

súčasných. 

exkurzia 

 Ako vznikali mestá: mesto Moldava nad 

Bodvou.                                                          

Mať poznatky o vzniku miest, vedieť, čím boli 

chránené, kde vznikali. 

vychádzka 

 Hrady a zámky: Turniansky hrad.            

Uplatniť získané vedomosti pri návšteve 

pamiatky, prírodnej pamiatky v okolí. 

exkurzia 

 Esteticko-výchovná vychádzka (návšteva 

múzea, výstavy, vernisáže) 

vychádzka 

 Spišský hrad, ZOO školský výlet 

 Súhrnné opakovanie: Precvičovanie a utvrdenie 

vedomostí, zručností získaných na vyučovaní.  

vychádzka 

   

   

   

   

IV. ročník CVČ Košice – Pátrame po tom, čo je vesmír – 

Planetárium Košice. 

Prírodovedné múzeum Košice. 

exkurzia 

 Orientujeme sa v okolí, práca s kompasom. vychádzka 

 Život v meste a na dedine. exkurzia 

 Zimné hry v prírode. vychádzka 

 Voda a jej znečistenie vychádzka 

 Tvorivé dielne spojené s besedou – práca 

s hlinou, košíkarstvo. 

 

 Východoslovenské múzeum exkurzia 



 Spoznávame Košice. exkurzia 

 Rodinné zvyky a tradície – Stavanie májov vychádzka 

 Pátrame po živote rastlín. 

Škola v prírode 

vychádzka 

 Výstava v ZUŠ vychádzka 

 Členitosť krajiny- turistická vychádzka do 

okolia – Drienovské kúpele. 

Jasovská jaskyňa . 

vychádzka         

školský výlet 

   

   

   

   

    

V. A,B,C Košice – historické centrum -  október 2018 exkurzia 

V. A,B,C Bardejov – jún 2019 školský výlet 

VI. A,B,C Košice – Technické múzeum - október 2018 exkurzia 

VI.A, VI.B Vysoké Tatry – jún 2019 školský výlet 

VI.C Bardejov – jún 2019 školský výlet 

VII.A,B,C Dobšinská ľadová jaskyňa – október 2018 

  

exkurzia 

VII. A,B,C Budapešť s prehliadkou Skalnej nemocnice – 

jún 2019 

školský výlet 

VIII. A,C Medzilaborce – Múzeum A. Varhola – október 

2018 

exkurzia 

VIII. B Košice – UĽUV – október 2018 exkurzia 

VIII. B Medzilaborce – Múzeum A. Varhola – október 

2018 

exkurzia 

VIII. A,C Šírava – Morské oko – jún 2019 školský výlet 

VIII. B Bratislava – Devín – Viedeň – jún 2019 školský výlet 

IX. A,B Múzeum holocaustu v Seredi – október 2018 exkurzia 

IX. A Bratislava – Devín – Viedeň – jún 2019 školský výlet 

IX. B Budapešť s prehliadkou Skalnej nemocnice – 

jún 2019 

školský výlet 

 

 

 

 

 

18. Kalendár akcií na šk. rok 2018/2018 

 
September 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 

Privítanie prvákov 

Pamätný deň holokaustu (09. 09.) 

Týždeň mobility – Beh pre každého, beh pre všetkých 

Svetový deň mieru 

Účelové cvičenie II. stupeň 

Žiacky parlament 

Svetový deň ústneho zdravia (12. 09.) 



Beží celá rodina – 34. výročie 

Zber papiera 

Vydanie a prijímanie vzdelávacích poukazov 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

Október 

 

Plenárna schôdza RZ 

Svetový deň bez násilia (02. 10.) 

Triedne zasadnutia RZ 

Zdravotnícke okienko 

Viacboj všestrannosti 

Začiatok práce v záujmových  krúžkoch   

Svetový deň školských knižníc 

Svetový deň duševného zdravia (10. 10.) 

Svetový deň výživy (16. 10.) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

 

November 

 

Príprava Vianoc v škole 

Pasovačka prvákov 

Testovanie 5 - 2018 

Triedne RZ 

Príprava Vianoc v meste 

Hodnotiaca PR za I. štvrťrok šk. roka 2018/2019 

Komparo 2018/2019 

...............................................................................  

...............................................................................                                       

 

December 

 

Advent v škole 

Mikuláš v škole 

Výzdoba tried 

Vianočná besiedka 

Vianoce v meste 

Ľudové zvyky a tradície v školskom rozhlase 

Vianočný turnaj 

Expert 

Dejepisná olympiáda – školské kolo 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Olympiáda CJ – školské kolo 

Geografická olympiáda – školské kolo 

........................................................................ 



........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

Január 

                                                                                                                                                

Triedne zasadnutia rodičov 

Klasifikačná porada za I. polrok šk. roka 2018/2019 

Šaliansky Maťko  

............................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

Február 

 

Karneval pre žiakov I. stupňa  

Lyžiarsky výcvik 

Viacboj všestrannosti 

Európa v škole – zaslanie súťažných prác 

Obvodové kolo – geografickej olympiády 

Obvodové kolo – dejepisnej olympiády 

Vydanie časopisu Časák 

Rodičovské združenie – 5. ročník 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

 

 

                                                                  

Marec 

 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

Slovenský Slávik – školské kolo 

MMO – školské kolo  

Biblická olympiáda 

Športové súťaže 

Matematický klokan 

Olympiáda v ruskom jazyku 

Deň otvorených dverí 

 

................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

 

 



Apríl 

 

Zápis do 1. ročníka 

Triedne RZ 

Testovanie 9 - 2019 

Rekordy školy 

Deň Zeme 

Ľudové zvyky a obyčaje v školskom rozhlase 

Hodnotiaca porada za III. štvrťrok šk. roka 2018/2019 

Vynášanie Moreny 

Stavanie Májov 

OK Slávik Slovenska 

Fyzikálna olympiáda 

Deň zdravia 

Deň narcisov 

Európsky týždeň bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci  (28. 04.) 

Plavecký výcvik 

Ruské slovo 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

......................................................................... 

 

Máj 

 

Deň matiek 

Okresné kolá vedomostných súťaží 

Okresné kolá umeleckých súťaží 

Okresné kolá športových súťaží 

Ročenka školy 

Škola v prírode 

Svetový deň mlieka (03. 05.)                                                            

Svetový deň nefajčenia (31. 05.) 

............................................................................... 

............................................................................... 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

Jún 

 

Deň detí 

Športová olympiáda pre I. stupeň 

Viacboj všestrannosti 

Okresné a krajské kolá športových súťaží 

Čítačka 

Neomylné pero 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami (26. 06.) 

Vydanie školského časopisu Časák                                                                                                  

Účelové cvičenie pre II. stupeň  

Didaktické hry v prírode 



Triedne výlety a exkurzie 

Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka  

Klasifikačná porada za II. polrok šk. roka 2018/2019 

Slávnostné ukončenie šk. roka 

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

 

                                                                      

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plán práce školy obsahuje základné úlohy a ciele. Tie sú rozpracované, aktualizované  

a konkretizované v plánoch MZ, PK, VP, ŠKD, koordinátora drogovej prevencie, 

koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu . 

     Plán práce školy je otvorený materiál, ktorý sa počas školského roka upravuje, dopĺňa 

a prispôsobuje aktuálnym podmienkam. 

     Kontrola plnenia plánu práce školy sa uskutoční 1 – krát štvrťročne informáciami vedúcich 

MZ a PK o činnosti týchto orgánoch doplnené o poznatky ZRŠ. 

 

 

 

 

Plán práce školy bol schválený pedagogickou radou 17. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         _______________________________ 

                                                                                                 PaedDr. Jolana Liszkaiová 

                                                                                                      riaditeľka školy                              
 

 


