
1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy v školskom roku 2017/2018 

 

Správa bola vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR  č. 9/2006 zo 16. 

decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Vypracoval : Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka 

                       

Základné identifikačné údaje o škole: 

Názov školy:    Špeciálna základná škola 

Adresa sídla školy:            Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy 

Adresa elokovaného pracoviska: Lorencova č. 45, 053 42 Krompachy 

Okres:  Spišská Nová Ves  Kraj: Košický 

Telefón: 053/4472567       Fax: 053/447 2567 

E-mail: krompachyszs@gmail.com  

Webová stránka školy: www.szskrompachy.edupage.org 

Zriaďovateľ školy:  

Zriaďovateľ:  Okresný úrad Košice  

Adresa zriaďovateľa: Komenského 52, 041 26 Košice  

Telefón: 055/6001111  Fax: 055/6336718 

E-mail: meno.priezvisko@minv.sk   

Vedúci zamestnanci školy : 

Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka  

Mgr. Marta Kleinová, zástupkyňa riaditeľky 

Rada školy: 

Rada školy je funkčná od 8.3.2018 v tomto zložení: 

1. Mgr. Anna Ondášová  (pedagogický zamestnanec), predseda RŠ  

2. Mgr. Janka Koršňáková (pedagogický zamestnanec) 

3. Bc. Regina Bandžuchová (nepedagogický zamestnanec) 

4. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA(Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

5. Mgr. Klaudia Miklodová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

6. Dana Hoffmanová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

7. Martina Haneková (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

8. Matúš Macko (zástupca rodičov) 

9. Gizela Pokutová (zástupca rodičov) 

10. Lucia Všiváková (zástupca rodičov) 

11. Agnesa Pokutová (zástupca rodičov) 
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Údaje o počte žiakov k 30.6.2018: 
Prehľad počtu žiakov a tried 

 
Spolu 

Prípravný 

ročník 
I. stupeň II. stupeň 

Počet žiakov 144 0 69 75 

Počet tried 16 0 6 10 

  

Prehľad počtu žiakov v jednotlivých variantoch vzdelávania 

 Variant A Variant B Variant C 

Počet žiakov 

podľa variantu 

vzdelávania 

116 19 9 

 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:  

- počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:  8 

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a následnom 

prijatí na stredné školy: 

 

 Počet žiakov 

Počet žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku 14 

Počet žiakov v 9. ročníku 2 

Žiaci, ktorí ukončili povinnú školskú  dochádzku v nižších ročníkoch 12 

Počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky 8 

Počet žiakov prijatých na štúdiu na strednej škole – OU 8 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

 

Počet žiakov/dievčat 144/84 

Žiaci v zahraničí/dievčat 21/9 

Prospech  

Prospelo/ dievčatá 120/73 

Neprospelo/ dievčatá 6/4 

Nehodnotení/ dievčatá 18/7 

  

Správanie  

Znížená známka zo správania na  2.stupeň 52/26 

Znížená známka zo správania na 3.stupeň 2/1 

 

 

 



Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov:  

 

 

Pracovné zaradenie Počet 

Riaditeľ 1 

Zástupca riaditeľa 1 

Učitelia 19 

Asistent učiteľa 2 

Celkový počet pedagogických zamestnancov 23 

Ekonómka 2 

Hospodárka 1 

Školník 1 

Upratovačka 2 

Počet nepedagogických zamestnancov 6 

Celkový počet zamestnancov 29 

 

 

Pedagogický zamestnanec Počet 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 23 

Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 0 

Pedagogickí zamestnanci doplňujúci si kvalifikáciu 0 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 

 
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v súlade s Plánom 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2017/2018 vrátane 

dodatkov: 

 

Druh 

vzdelávania 
Začalo vzdelávanie Ukončilo vzdelávanie Prebieha vzdelávanie 

adaptačné 1 1 0 

aktualizačné 18 14 1 

inovačné 6 4 2 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
Škola sa zapojila do rôznych aktivít a súťaží na úrovni mesta: 
- čistenie lesa za účasti škôl mesta Krompachy, 

- súťaž o najkrajší vianočný stromček, 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti „Dňa úcty k starším“, 

- prednes poézie a prózy „Šprincove Krompachy“, 

- prednes poézie a prózy „Matica Slovenská“ – mestské kolo 

- vystúpenie žiakov v DK Krompachy pre verejnosť „Na Vianoce doma“ 

Zapojili sme sa do týchto súťaží a akcií mimo regiónu: 
- krajské kolo v prednese poézie a prózy a výtvarnej tvorby „Gaňova Tarnava“, 



- okresná súťaž v prednese poézie a prózy a výtvarnej tvorby „Slovo o slove“, 

- výtvarná súťaž „Anjel Vianoc 2017“, 

- výtvarná súťaž „Zvonček“, 

- výtvarná súťaž „Vrabček“, 

- výtvarná súťaž „Adamko“, 

- výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, 

Umiestnenie a ocenenie našich žiakov v súťažiach: 
-  súťaž „Šprincove Krompachy“ – prednes poézie a prózy – okresné kolo 

      2. miesto – Vanesa Dunková 

- súťaž „Slovo o slove“   - prednes poézie a prózy – okresné kolo 

      1. miesto – Vanesa Dunková 

      2. miesto – Gejza Gábor    

- súťaž „Gaňova Tarnava“   - výtvarná tvorba – krajské kolo 

      2. miesto – Jozef Holub  

- súťaž  „Matica slovenská“  - prednes poézie a prózy – mestské kolo 

      1. miesto – Vanesa Dunková 

-  súťaž „Ochranárik “   - celoslovenská výtvarná súťaž 

      2. miesto– Barbora Horváthová 

- súťaž „Strom života“   - výtvarná súťaž – celoslovenské kolo 

      1. miesto – Jozef Holub 

 

Údaje o projektoch: 
Projekty, z ktorých škola získala materiálne alebo finančné prostriedky: 

- projekt „Zober loptu, nie drogy“ – získali sme pre žiakov športové potreby, dresy, 

- projekt „Tajný život mesta 2“ – získali sme pre žiakov 4 tablety, 

- projekt „DOMESTOS PRE ŠKOLY“ – získali sme 260 € na nákup produktov Domestos, 

- projekt „RECYKLOHRY“ – získali sme kancelárske potreby. 

Zapojili sme sa do ďalších projektov: 
- eTwinning; Misia Modrá planéta s Kozmixom; projekt Záložka so knihy spája školy; 

Strom života; Ekostopa; Enviróza; UNICEF – získanie titulu „Škola priateľská 

k deťom“; Hľadá sa energia; Červené stužky; 

- projekt Záložka so knihy spája školy; Hľadá sa energia; UNICEF - Týždeň modrého 

gombíka; Zelená škola; Moja prvá škola; Čitateľský oriešok; Strom života; Ekostopa; Na 

túru s Naturou;  Červené stužky; Ochranárik; Ekodielnička; Recyklohry. 

 

Údaje o inšpekčnej činnosti: 

V školskom roku 2017/2018 nebola v škole uskutočnená inšpekčná činnosť. 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
Priestorové vybavenie školy :  
- budova na Lorencovej ulici č. 45  

- je v našom vlastníctve, 

- 3 triedy,   

- 1 počítačová učebňa, 

- 1 zborovňa,  

- vykonané nevyhnutné opravy - vnútorná omietka stropu a stien, 

- uskutočnila sa celková výmena vnútorného osvetlenia,  

- je potrebná oprava fasády.  

- budova na Ul. SNP 49 

- je v našom vlastníctve, 

- 4 triedy,  

- 1 počítačová učebňa využívaná na riadne vyučovanie,  



- 1 riaditeľňa,  

- 1 kancelária pre zástupkyňu riaditeľky,  

- 1 zborovňa,  

- 1 kancelária ekonómky a hospodárky, 

- 1 miestnosť pre upratovací materiál, 

- 1 kotolňa 

- vyučovanie prebiehalo v dvojzmennej prevádzke v obidvoch budovách školy,  

Materiálno technické podmienky: 

- škola bola zariadená výškovo nastaviteľným školský nábytkom v obidvoch budovách školy 

– lavice, stoličky 

- 10 stolových zostáv počítačov pre žiakov – využívali sa vo výchovno-vzdelávacom procese 

za pomoci výučbových softvérov v predmetoch - biológia, matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, vecné učenie, dejepis, 

- 7 dataprojektorov, 3 interaktívne tabule, 5 premietacích pláten – využívali sa vo výchovno-

vzdelávacom procese – prezentácie, pozeranie náučných filmov, výučbové softvéry, 

- 17 výučbových máp – využívali sa v predmetoch matematika, rozvoj finančnej gramotnosti, 

geografia, biológia, informatika, svet práce, vlastiveda, vecné učenie, slovenský jazyk a 

literatúra,  

- 8 tabletov – využívali sa na určovanie druhu rastlín pomocou aplikácie PlantNet, 

- 14 notebookov – využívali sa k dataprojektorom, pri práci s aScAgendou, pri 

administratívnej práci učiteľov, 

- didaktické pomôcky LOGO, Tvorivé písmená, Lopty so zadaniami – využívali sa 

v predmetoch vecné učenie, rozvoj komunikačnej zručnosti, slovenský jazyk a literatúra, 

občianska náuka, 

- knižné publikácie – využívali sa na rozvoj finančnej gramotnosti, pracovné vyučovanie, 

výtvarná výchova, svet práce, vecné učenie, 

- DVD - Biblické príbehy v predmete náboženská výchova, Velikáni dejín v predmete 

dejepis, občianska náuka, 

- 10 stavebníc SEVA a MERKUR sa využívali na montážne a demontážne práce na 

pracovnom vyučovaní, 

- športové potreby   na vyučovanie telesnej výchovy a športu – moderná a športová 

gymnastika, loptové hry, exteriérový stolnotenisový stôl,  

- kompenzačné pomôcky – árijská stolička, špeciálna školská stolička pre telesne 

postihnutých žiakov, 2 invalidné vozíky, polohovateľná školská lavica, otočné stoličky pre 

žiakov so sluchovým postihnutím,  

- 2 relaxačné vaky pre žiakov so vzdelávacím variantom C, 

Naša škola dopĺňala fond učebných pomôcok a didaktickej techniky, tak aby zodpovedali 

súčasným potrebám a požiadavkám na výchovu a vzdelávanie žiakov.  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy: 
- všetky údaje sú zahrnuté vo Výkaze k správe o hospodárení za rok 2017 vypracovanej podľa 

§ 7 ods. 1, 2 zákona č. 597/2003 Z. z. (viď príloha) 
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Koncepčný zámer rozvoja školy: 
 

Silné stránky Rozvíjanie Vyhodnotenie 

odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

prebiehalo v rámci plánu 

kontinuálneho vzdelávania na 

základe potrieb školy 

a požiadaviek spoločnosti 

učitelia využívali rozšírené 

vedomosti a zručnosti vo 

výchovno-vzdelávacom 

procese a mimovyučovacej 

činnosti 

zrekonštruované priestory 

v hlavnej budove školy 

pravidelne sme udržiavali 

a vylepšovali interiér a exteriér 

školy 

škola spĺňala všetky kritériá na 

zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  

vysoká úroveň vybavenia 

školy 

doplnili sme majetok školy 

didaktickými, kompenzačnými 

a učebnými pomôckami 

a výpočtovou technikou 

pravidelne sa využívali počas 

výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

 

zapájanie sa do projektov 

 

 

podporovali sme iniciatívu 

pedagogických zamestnancov 

získali sme financie, 

materiálne zabezpečenie a 

ocenenia 

dostatok klientov 

zvyšovali sme atraktivitu 

školy, dbali na dobré meno 

školy a odstraňovali negatíva  

kapacita školy bola naplnená  

 

 

Slabé stránky Odstránenie Vyhodnotenie 

škola má dve budovy 
z dôvodu nedostatku priestorov 

nebolo možné odstrániť 
neodstránili sme 

nevyhovujúce priestory 

elokovaného pracoviska 

opravili sme prístupový 

chodník 

neopravili sme fasádu, 

neporiešili vykurovanie 

a nevysporiadali pozemok 

priestorové problémy 

vybrali sme dodávateľa na 

zabezpečenie realizácie 

verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavby 

prebieha zabezpečovanie 

financií a verejné obstarávanie 

na zhotoviteľa stavby 

nezdravý životný štýl, 

delikvencia a kriminalita 

žiakov, zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky 

činnosť vyvíjali koordinátori 

zdravého životného štýlu, 

drogovej prevencie a sociálno-

patologických javov, výchovný 

poradca 

nezaznamenali sme výrazné 

zlepšenie 

spolupráca s rodičmi žiakov 

organizovali sme akcie školy 

za účasti rodičov, triedni 

učitelia navštevovali rodičov 

v mieste bydliska, 

spolupracovali sme s Rómsku 

hliadkou, rodičia boli pozývaní 

do školy za účelom podpísania 

žiackej knižky 

spolupráca sa nepatrne zlepšila 

ďalšie vzdelávanie žiakov na 

OU 

činnosť vyvíjal najmä 

výchovný poradca – besedy, 

exkurzie 

8 žiakov úspešne absolvovalo 

prijímacie konanie a bolo 

prijatých na OU 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky: 
Škola dosahuje dobré  výsledky v oblastiach: výtvarné súťaže, recitačné súťaže, príprava 

a organizovanie kultúrnych programov, prezentácia školy na verejnosti.  

Nedostatky a problémy školy: 

Školská dochádzka - zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiakov úzko súvisí s páchaním 

trestnej činnosti, vplyv má aj sociálne prostredie, v ktorom žiaci žijú a hmotná núdza rodín 

a v neposlednom rade nezvládnuteľnosť výchovy rodičmi. Na základe veľkého počtu vymeškaných 

neospravedlnených hodín majú žiaci znížené známky zo správania. 

 

Prehľad počtu vymeškaných vyučovacích hodín 

 
Spolu 

Ospravedlnené 

vyuč. hod. 

Neospravedlnené 

vyuč. hod. 

Vymeškané 

vyučovacie 

hodiny 

21 004 15 346 5 658 

Priemer na 1 

žiaka 
161,5 118 43,5 

 

 Prehľad počtu znížených známok zo správania 

 na 2. stupeň na 3. stupeň na 4. stupeň 

Počet žiakov 

so zníženou 

známkou zo 

správania 

53 2 0 

 

Porovnanie vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenia školy na zlepšenie školskej  dochádzky: 

- osobné pohovory s rodičmi problémových žiakov po predvolaní do školy, 

- osobné pohovory s rodičmi problémových žiakov doma, 

- osobné pohovory triednych učiteľov a vedenia školy s problémovými žiakmi, 

- besedy a aktivity školy za účasti rodičov.  

Komunikácia a spolupráca s rodičmi - komunikácia s rodičmi je problematická z dôvodu nezáujmu 

zo strany väčšiny rodičov. 

 

 

 

Priestorový problém – škola nemá dostatočné priestory na riadne vyučovanie, dielne, kuchynku, 

športové aktivity, kabinety. Za účelom vyriešenia priestorových problémov školy bola  vypracovaná 

projektová dokumentácia na výstavbu pavilónu v areály budovy ŠZŠ na Ul. SNP 49. 

Školský rok Priemer na 1 žiaka 

2010/2011 47,3 hod. 

2011/2012 83,5 hod. 

2012/2013 67,2 hod 

2013/2014 66,1 hod. 

2014/2015 74,2 hod. 

2015/2016 76,6 hod. 

2016/2017 74,8 hod. 

2017/2018 43,5 hod. 
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Ďalšie informácie: 

Interná činnosť školy: 
Na škole pracovali koordinátori: 

- koordinátor drogovej prevencie  

- koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

- koordinátor environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

- koordinátor tvorby ŠkVP, vedúca MZ,  

- koordinátor bezpečnosti BOZP, PO, CO 

- koordinátor prvej pomoci, 

- koordinátor čitateľskej gramotnosti, 

- koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť 

- koordinátor pre ľudské a detské práva 

- koordinátor prevencie sociálno-patologických javov 

- koordinátor prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania,  

- koordinátor finančnej gramotnosti 

- koordinátor zdravého životného štýlu 

Títo koordinátori postupovali podľa vopred vypracovaných plánov na obdobie školského roka 

2017/2018, ktoré boli zapracované do plánu práce školy. 

Ďalšia činnosť: 

- metodické združenie, 

- výchovný poradca, 

- rodičovské združenie, 

- v oblasti BOZP v školskom roku 2017/2018 nebol  zaznamenaný  žiadny žiacky ani pracovný 

úraz; priebežne prebiehali na našej škole akcie týkajúce sa tejto oblasti a to akcie 1. pomoci, 

organizovali sa  účelové cvičenia a didaktické hry,  

-  internetová komisia – zabezpečovala sumarizáciu aktivít a oznamov školy a aktuálne  ich 

doplňovala na webovú stránku školy, 

- za mediálnu prezentáciu školy bol zodpovedný poverený pedagóg. Jeho náplňou bolo 

sumarizovať a vypracovávať písomné podklady určené pre tlač, mestský rozhlas, Krom-sat . 

V škole pracovali 2 asistenti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ich  činnosť bola zameraná 

na prekonávanie zdravotných bariér a iných ťažkostí pri vzdelávaní žiakov a pri adaptácii na školské 

prostredie novoprijatých žiakov, venovali sa predovšetkým žiakom s viacnásobným postihnutím 

a žiakom s variantom vzdelávania B, C. 

V školskom roku 2017/2018 pracovalo v škole 15 záujmových útvarov: 

- Čitateľský 

- Hravé čítanie 

- Kreatívny svet 

- Loptové hry 

- Ochranárik 

- Pohybový 

- Spoznávanie prírody 

- Športovo-turistický 

- Športový 

- Túlavé topánky 

- Turistický 

- Tvoríme a hráme sa 

- Zelenáčik 

 

Ďalšie aktivity na úrovni školy sa uskutočňovali podľa schváleného Plánu práce na školský rok 

2017/2018. 

Exkurzie: 

- exkurzia „Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy – elokované pracovisko“, 

- exkurzia „Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy“, 
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- exkurzie do mestskej knižnice,  

- exkurzia do hasičskej zbrojnice, 

- exkurzia do krajčírskej dielne. 

Pochvaly udelené riaditeľom školy:  

- neboli udelené 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

          Mgr. Beáta Figľárová 

                                   riaditeľka 
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2 Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie rokov 2018-2023 

 

Východiská rozvoja školy 
 

 

Poslanie školy 

 
Vzdelávať žiakov tak, aby zažili pocit úspechu a radosti  

a pripravovať ich na zaradenie sa do spoločnosti. 

Vychovávať žiakov k zodpovednému životu, naučiť ich kontrolovať a regulovať svoje správanie a 

viesť k rešpektovaniu etických a morálnych hodnôt 

 

 

Hodnoty školy 

 
Zodpovednosť  - konať podľa morálnych požiadaviek, povinností a noriem 

Rešpektovanie - preukazovať si vzájomné uznanie, toleranciu a úctu 

                                                  k pravidlám spoločnosti 

Spolupráca  - uvedomiť si, že dosiahnutie spoločných cieľov je  

                                                  predpokladom úspechu 

 

 

Základné údaje o škole 

 
Škola je právnym subjektom, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad – odbor školstva Košice. 

Poskytuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým žiakom dennou formou v dvojzmennej 

prevádzke. V meste Krompachy je to jediná škola tohto typu. 

 

 

Charakteristika školy 
 

V súčasnosti je škola plno organizovaná s ročníkmi 1. až 9. s počtom tried 16 a s počtom žiakov 143. 

Žiaci sú vzdelávaní podľa variantu vzdelávania A, B a C na základe odporúčania  a záverov CPPPaP 

a CŠPP. Všetci žiaci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ktorým sa výchova 

a vzdelávanie prispôsobuje. V škole evidujeme 11 viacnásobne postihnutých žiakov s pridruženým 

telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím.  

Pedagogickí zamestnanci školy sú kvalifikovaní na výkon práce a svoje vzdelávanie si dopĺňajú 

v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. Počet všetkých zamestnancov školy je 29, z toho 23 je 

pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov. 
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                                                           Partneri školy 

 
Škola - zriaďovateľ Zriaďovateľ - škola 

- - plní stanovené ciele 

- - poskytuje kvalitnú výchovu  

-   a vzdelávanie 

- - zabezpečuje plynulú a bezproblémovú 

-   prevádzku školy 

- - plní pokyny a požiadavky zriaďovateľa 

- - zabezpečuje financie na prevádzku 

-   školy 

- - očakáva plnenie pokynov a úloh 

- - poskytuje pomoc pri riešení závažných 

-   problémov 

Škola – rada školy Rada školy - škola 

- - predkladá rade školy na vyjadrenie 

-   dokumenty podľa § 5 ods. 7 zákona 

-   č. 596/2003 Z. z. 

- - vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  

-   a záujmy žiakov a zamestnancov 

-   školy 

- - plní funkciu verejnej kontroly 

- - posudzuje a vyjadruje sa k činnosti 

-   školy 

- - dáva podnety a návrhy na skvalitnenie 

-    činnosti 

- - podieľa sa na realizácii úloh 

Škola - zamestnanci Zamestnanci - škola 

- - vytvára optimálne pracovné 

-   a psychohygienické podmienky 

- - umožňuje pedagogickým zamestnancom 

-   ďalej sa vzdelávať 

- - poskytuje priestor na realizáciu  

-   a tvorivosť 

- - tvorí účinnú organizáciu 

- - vnútorné predpisy školy vytvára na 

-   podmienky školy 

- - plnia stanovené úlohy a vytýčené ciele 

- - vzdelávajú sa v súlade s potrebami 

-   školy 

- - spolupracujú s rodičmi a partnermi 

-   školy 

- - spolupracujú pri tvorbe vnútorných 

-   predpisov, ktoré následne dodržiavajú 

- - spolupracujú pri budovaní pozitívneho 

-   imidžu školy 

Škola - rodič Rodič - škola 

- - poskytuje kvalitný výchovno-vzdelávací 

-   proces 

- - organizuje mimoškolských aktivít 

- - poskytuje poradenstvo 

- - udržiava vzájomné vzťahy 

- - spolupracuje pri realizácii cieľov 

- - pomáha pri riešení výchovných 

-   problémov 

- - pomáha škole 

-  

Škola - CŠPP CŠPP - škola 

- - spolupracuje pri práci s klientmi 

- - poskytuje priestory pri realizácii 

-   vyšetrení 

- - poskytuje poradenské služby 

- - poskytuje terapeutická činnosť 

- - poskytuje prevenciu 

Škola - Policajný zbor SR Policajný zbor SR - škola 

- - poskytuje spoluprácu pri objasňovaní 

-   priestupkov a trestnej činnosti  

-   spáchaných žiakmi školy, prípadne    

-   spáchaných na žiakoch školy 

- - je nápomocná pri riešení záškoláctva 

- - je nápomocná pri riešení výchovných 

-   problémoch 

- - poskytuje poradenskú činnosť 

Škola – Mestská polícia Krompachy Mestská polícia Krompachy - škola 

- - poskytuje spoluprácu pri objasňovaní  

-   priestupkov 

- - zabezpečuje účasť žiakov na 

-   preventívnych programoch 

- - poskytuje poradenskú činnosť 

- - vykonáva besedy 

- - zúčastňuje sa pri výchovných 

-   pohovoroch 

Škola – ÚPSVaR SR ÚPSVaR SR - škola 

- - vypracováva charakteristiky a správy 

-    pre potreby kurately 

- - je súčinná pri dohľade nad maloletými 

- - pomáha pri riešení výchovných 

-   problémov 

- - pomáha pri riešení záškoláctva 

-  
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SWOT analýza 
 

Silné stránky: 

- odbornosť pedagogického zboru, 

- stabilný kolektív zamestnancov, 

- vysoká úroveň vybavenia školy didaktickou technikou, učebnými  pomôckami a výučbovými 

softvérmi, 

- záujem o ďalšie vzdelávanie  pedagogických zamestnancov, 

- určené pravidlá odmeňovania zamestnancov, 

- dostatok klientov, 

- aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov, 

- kvalitne vybavený interiér budov školy, 

- prezentácia školy na verejnosti. 

 

Slabé stránky: 

- vyučovanie v dvoch budovách, 

- nevyhovujúce priestory elokovaného pracoviska (fasáda, vykurovanie,  nevysporiadaný 

pozemok) 

- absencia spolupráce s rodičmi, 

- nedostatok priestorov pre vyučovanie pracovného vyučovania a telesnej a športovej výchovy, 

TEV (kuchynka, dielne, telocvičňa),  

- chýba relaxačný priestor pre žiakov  so vzdelávacím variantom C, 

- chýba jedáleň a vonkajšie športovisko, 

- žiaci pochádzajú z nevhodného sociálneho prostredia (ZPŠD, delikvencia, kriminalita), 

- nezáujem zo strany rodičov a žiakov o pokračovanie v štúdiu na OU, PŠ 

 

Príležitosti: 

- spolupráca so zriaďovateľom, 

- spolupráca so ZŠ mesta Krompachy, 

- kvalitné vzdelávanie využívaním inovatívnych metód, 

- spolupráca s partnermi školy, 

- prezentácia školy, 

- zlepšovanie image školy, 

- zapájanie sa do projektov 

 

Riziká: 

- zmeny v legislatíve - začleňovanie žiakov s variantom vzdelávania A do ZŠ, 

- zhoršovanie sociálneho prostredia a životného štýlu rodín, z ktorých k nám žiaci prichádzajú, 

- nezáujem rodičov o dianie v škole, výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, ďalšie 

vzdelávanie žiakov, 

- nedostatok financií na ohodnotenie zamestnancov 
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Strategické ciele a stanovené priority školy 
 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti: 

- inovovať školský vzdelávací program, rozvíjať ho a prispôsobovať podmienkam školy podľa 

požiadaviek rodičov a spoločnosti, 

- vyhľadávať, rozvíjať a podporovať u žiakov ich prednosti, talent a následne ich pripravovať 

na rôzne súťaže, 

- rozvíjať kultúrne a národné hodnoty a občiansku zodpovednosť žiakov, 

- vytvárať pre žiakov prostredie s IKT pre využitie v spoločnosti, 

- rozvíjať a podporovať u žiakov mimo vyučovacie aktivity a záujmovú činnosť, 

- poskytovať žiakom mnohostrannú starostlivosť, 

- realizovať aktivity zamerané na potláčanie negatívnych javov,  

 viesť žiakov k dodržiavaniu zásad slušného správania aj mimo vyučovania, 

V oblasti riadenia školy: 

- vytvárať a udržiavať príjemné pracovné prostredie a psychohygienické podmienky, 

- vytvárať dobré materiálne podmienky pre prácu v škole, 

- zamerať sa na demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy, 

- rozvíjať a udržiavať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a ostatnými partnermi školy, 

- zapájať sa do projektov, ktoré prinesú škole finančnú podporu a inovatívne metódy a formy 

práce do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- budovať pozitívny imidž školy, 

- prezentovať výsledky a úspechy školy na verejnosti, 

V personálnej oblasti: 

- rozvíjať a udržiavať dobré pracovné vzťahy na pracovisku, 

- vytvárať účinnú organizačnú štruktúru, 

- zabezpečovať odbornosť výchovy a vzdelávania,  

- podporovať a umožňovať osobnostný rast pedagogických zamestnancov školy v súlade s 

plánom kontinuálneho vzdelávania, 

- vytvárať a schvaľovať kvalitne spracované vnútorné predpisy školy tak, aby sa s nimi 

stotožnili všetci zamestnanci, 

- racionálne využívať sociálny fond , 

- podporovať zamestnancov pri angažovanosti v projektoch, 

V oblasti spolupráce s rodičmi: 

- pôsobiť na uvedomenie si potreby zdravého životného štýlu, 

- pôsobiť na uvedomenie si potreby pokračovania v štúdiu žiakov na OU, resp. PŠ, 

- organizovať podujatia za účasti rodičov, 

- podporovať záujem rodičov o činnosť školy, 

- podporovať záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

- využívať spoluprácu rodičov pri riešení výchovných problémov žiakov, 

V oblasti materiálno-technických podmienok: 

- vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, 

- zlepšiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím 

(variant vzdelávania C), 

- v spolupráci so zriaďovateľom zrealizovanie opráv  elokovaného pracoviska, 

- v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť zrealizovanie stavby nového pavilónu školy 

(kontajnerová škola), 

- po získaní nových priestorov zriadiť dielňu (PVC), kuchynku (PVC), relaxačnú miestnosť , 

- skrášľovať okolie a areál školy, 

- zapájať zamestnancov do estetizácie školského prostredia, 

- podnecovať zamestnancov do získavania grantov a sponzorov, 

- podporovať zamestnancov pri realizácii projektov 
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Záver 
 

Konkrétne úlohy vyplývajúce z tejto koncepcie budú každoročne rozpracované v ročnom pláne 

činnosti školy na jednotlivé školské roky. Plnenie čiastkových úloh bude prenesené do práce 

jednotlivcov, resp. do práce menších kolektívov. 

 

Pre úspešné splnenie stanovených cieľov budem čo najefektívnejšie využívať schopnosti kolektívu 

pedagogických ako aj ostatných zamestnancov školy a úzko spolupracovať s partnermi. 

V neposlednom rade sa budem snažiť v rámci možností, vytvárať vhodné organizačné, personálne a 

technické podmienky pre naplnenie tejto koncepcie rozvoja školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Krompachy 27.4.2018    Vypracovala: Mgr. Beáta Figľárová 
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3 Organizácia a personálne obsadenie školy 
 

Vedenie školy: Mgr. Beáta Figľárová   - riaditeľka 

                    Mgr. Marta Kleinová    - zástupkyňa riaditeľky 

 

Pedagogickí zamestnanci a rozdelenie tried v školskom roku 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteľ ostatných predmetov:          Mgr. Janka Šumjaciová 

Asistenti učiteľa pre žiakov so ZZ:   Ivan Šumjaci 

        Regína Bandžuchová 

      Mgr. Denisa Hvizdošová 

      Mgr. Daniela Kandriková 

Náboženskú výchovu vyučuje:          Mgr. Sylvia Mazúrová 

        Mgr. Ondrej Michalec 

Začiatok vyučovania:                         dopoludnia – 8:00 hod. 

        popoludní – 13:30 hod.  

Nepedagogickí zamestnanci:    Bc. Regina Badžuchová – ekonómka, PaM    

   Júlia Kiseľová – pomocný účtovník 

Klára Patzová  – hospodárka 

   Martin Šternál – školník 

   Ivana Kundlová, Iveta Griegerová – upratovačky 

Autorizovaný technik BOZP:    p. Marián Richveis 

Zamestnanec poverený na úseku BOZP, PO: PhDr. Ingrid Gondová 

Zodpovedný zamestnanec na škole CO:          PhDr. Ingrid Gondová 

Pracovníčka zdravotníckej pomoci:                 Mgr. Alena Lešková 

 

 

 

 

 

 

P.č Meno a priezvisko Trieda Umiestenie 

1. Mgr. Marcela Kolcunová 1.A SNP 49 

2. Mgr. Anna Šimková 2.A SNP 49 

3. Mgr. Anna Ondášová 3.A SNP 49 

4. Mgr. Alena Lešková 3.B SNP 49 

5. Mgr. Veronika Pavolová 3.C SNP 49 

6. Mgr. Darina Kandrová 4.A SNP 49 

7. Mgr. Svetlana Dravecká 4.B SNP 49 

8. Mgr. Mária Pitoňáková 5.A Lorencova 45 

9. Mgr. Karolína Stehlíková 5.B SNP 49 

10. PhDr. Ingrid Gondová 6.A Lorencova 45 

11. Mgr. Janka Koršňáková 7.A Lorencova 45 

12. Mgr. Michal Salanci 7.B Lorencova 45 

13. Mgr. Marta Belejová 8.A Lorencova 45 

14. Mgr. Lucia Galdunová 8.B SNP 49 

15. Mgr. Anna Harmanová 8.C SNP 49 

16 Mgr. Sylvia Semanová 9.A Lorencova 45 
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4 Organizácia školského roka 2018/2019 
 

Vyučovanie je v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka 

v základných a stredných školách, ktorou sa určuje obdobie vyučovania školských prázdnin 

nasledovne: 

 

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018 

 

 Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí sa v prvom polroku 

31.januára 2019 (štvrtok). 

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 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 pre Košický 

kraj 

 

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) 
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5 Rozdelenie mimo vyučovacích úloh a zmennosti 

 
Koordinátor drogovej prevencie Mgr. Michal Salanci 

Koordinátor pre výchovu k manželstvu a 

rodičovstvu 

Mgr. Marta Belejová 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

a globálneho vzdelávania  

Mgr. Denisa Hvizdošová 

 

Vedúca MZ Mgr. Lucia Galdunová 

Koordinátor tvorby ŠkVP Mgr. Lucia Galdunová 

Mgr. Janka Koršňáková 

Výchovný poradca Mgr. Sylvia Semanová 

Predseda ZRŠ a rady školy Mgr. Anna Ondášová 

Koordinátor prevencie a bezpečnosti, CO PhDr. Ingrid Gondová 

Poverený zamestnanec pre oblasť BOZP, PO PhDr. Ingrid Gondová 

PaedDr. Veronika Kahanová 

Koordinátor prvej pomoc 

Kontrola stavu lekárničiek  

Vedenie školskej kroniky 

Mgr. Alena Lešková 

Prezentácia a reprezentácia školy Mgr. Darina Kandrová 

Žiacka a učiteľská knižnica Regína Bandžuchová 

Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti  

Sklad učebníc 

Mgr. Anna Šimková 

Koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú 

gramotnosť 

Mgr. Mária Pitoňáková 

Internetová komisia (IK) Mgr. Janka Koršňáková 

Ivan Šumjaci 

Koordinátor výchovy k ľudským a detským 

právam 

Mgr. Karolína Stehlíková 

Koordinátor prevencie kriminality, delikvencie a 

šikanovania 

Mgr. Svetlana Dravecká 

Koordinátor pre finančné vzdelávanie Mgr. Anna Harmanová 

Koordinátor výchovy k zdravému životnému 

štýlu 

Mgr. Marcela Kolcunová 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických 

javov 

Mgr. Janka Šumjaciová 

Uvádzajúci učiteľ  Mgr. Marta Kleinová 

Mgr. Anna Harmanová  

Mgr. Lucia Galdunová 

 
I. zmena Pracovisko II. zmena Pracovisko 

Mgr. M. Kolcunová Ul. SNP 49 Mgr. Anna Šimková Ul. SNP 49 

Mgr. A. Lešková Ul. SNP 49 Mgr. D. Kandrová Ul. SNP 49 

Mgr. A. Ondášová Ul. SNP 49 Mgr. K. Stehlíková Ul. SNP 49 

Mgr. SW. Dravecká Ul. SNP 49 Mgr. V. Pavolová Ul. SNP 49 

Mgr. A. Harmanová Ul. SNP 49 Mgr. L.Galdunová Ul. SNP 49 

PhDr. I. Gondová Lorencova 45 Mgr. M Salanci Lorencova 45 

Mgr. M. Pitoňáková Lorencova 45 Mgr. J. Krošňáková Lorencova 45 

Mgr. M Belejová Lorencova 45 Mgr. S. Semanová Lorencova 45 
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6 Časové rozpätie vyučovania 

 

DOPOLUDNIA   POPOLUDNÍ  

Vyučovacia hodina   Vyučovacia 

hodina 

 

1. 8:00 – 8:00  1. 13:30 – 14:10 

prestávka 5 minút  prestávka 5 minút 

2. 8:50 – 9:35  2. 14:15 -14:55 

prestávka veľká 15 minút  prestávka veľká 10 minút 

3. 9:50 – 10:35  3. 15:05 - 15:45 

prestávka 5 minút  prestávka 5 minút 

4. 10:40 – 11:25  4. 15:50 – 16:30 

prestávka 5 minút  prestávka 5 minút 

5. 11:30 – 12:15  5. 16:35 – 17:15 

prestávka 5 minút  prestávka 5 minút 

6. 12:20 – 13:00  6. 17:20 – 18:00 

 

  

ČASOVÉ ROZPÄTIE VYUČOVANIA V PRÍPADE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 

Dopoludnia:      Popoludní: 

 

1. hod.: 8.00 – 8.30     1.hod.: 13.30  - 14.00 

prestávka 5 min.     prestávka 5 min. 

2. hod.: 8.35 – 9.05     2. hod.: 14.05 -14.55 

veľká prestávka 15 min.    veľká prestávka 10 min. 

3. hod.: 9.20 – 9.50     3. hod.: 14.45 – 15.15 

prestávka 5 min.     prestávka 5 min. 

4. hod.: 9.55 – 10.25     4. hod.: 15.20 – 15.40 

prestávka 5 min.     prestávka 5 min. 

5. hod.: 10.30 – 11.00    5. hod.: 15.45 – 16.15 

prestávka 5 min.     prestávka 5 min. 

6. hod.: 11.05 – 11.35    6. hod.: 16.20 – 16.40 
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7 Plánované zasadnutia 

 
Pedagogická rada: 

 úvodná pedagogická rada  - 27.8.2018 

 I. štvrťročná klasifikačná porada - 16.11.2018 

 Polročná klasifikačná porada  - 24.1.2019 

 III. štvrťročná klasifikačná porada - 15.4.2019 

 koncoročná klasifikačná porada - 21.6.2019 

 

Pracovná porada: 

 pracovné porady sa budú konať spravidla  v poslednom týždni v mesiaci, 

 mimoriadne pracovné porady sa uskutočnia podľa potreby. 

 

Rada školy: 

 september 2018 

 február 2019 

 apríl 2019 

 jún 2019 

 

ZRŠ: 

 celoškolské ZRŠ  - september 2018 

 celoškolské a triedne ZRŠ - január 2019 

 celoškolské ZRŠ  - jún 2019 

 

Gremiálne porady: 

 každý prvý utorok v mesiaci 

 

Metodické združenie: 

 september 2018 

 november 2018 

 február 2019 

 apríl 2019 

 jún 2019 
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8 Harmonogram aktivít na školský rok 2018/2019 
 

 

Mgr. Anna Šimková – Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Ako vzniká kniha 
rozprávanie, 

rozhovor 
  

október Keď ožijú písmená čítanie príbehu   

november 
Exkurzia do Mestskej knižnice v 

Krompachoch 
exkurzia   

december 
Kniha kníh – Biblia alebo prečo sú 

Vianoce 
beseda   

január 
Rozvíjame čitateľskú gramotnosť v 

kuchyni 

varenie podľa 

receptu 
  

február Stratilo sa písmenko didaktická hra   

marec Marec – mesiac knihy 
beseda v 

knižnici 
  

apríl Keď ožijú písmená čítanie príbehu   

máj Čítanie rozprávky dramatizácia   

jún Teraz čítame my 
čítanie pre 

učiteľov 
  

 

 

 

Mgr. Sylvia Semanová – Výchovný poradca 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Práca v Proforiente 
aktivácia 

údajov 
  

október Kam na odbornú školu beseda   

november Naučím sa učiť prednáška   

december Vyberám si povolanie beseda   

január Exkurzia do OU Krompachy exkurzia   

február Profesijná orientácia beseda   

marec Riziká práce v zahraničí beseda   

apríl Zber odpadkov na Líščom vrchu 
Pracovná 

aktivita 
  

máj Záškoláctvo beseda   

jún Prevencia obchodovania s ľuďmi beseda   
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Mgr. Michal Salanci – Koordinátor drogovej prevencie 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Neber drogy - športuj športové hry   

október Aktívnym športom proti droge športové hry   

november Škodlivosť alkoholu  prednáška   

december Droga a ja 
výtvarná 

aktivita 
  

január Škodlivosť drogy 
výtvarný 

rozhovor 
  

február Deň bez tabaku prednáška   

marec Šport je lepšia voľba ako droga športové hry   

apríl Športom proti droge športové hry   

máj Futbalom proti droge 
športová 

aktivita 
  

jún Zober loptu, nie drogy 
športové 

dopoludnie 
  

 

 

 

 

Mgr. Karolína Stehlíková – Koordinátor výchovy k ľudským a detským právam 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Svet a detské práva beseda   

október Niekto musí z kruhu von diskusia   

november Neubližovať a neurážať iných rozhovor   

december Namaľuj si svoje práva 
výtvarná 

aktivita 
  

január My sa radi hráme 
spoločenské 

hry 
  

február Oči a srdcia plné lásky rozhovor   

marec Život je krásny prezentácia   

apríl Šikanujú ma! výroba plagátu   

máj Čierna, biela, žltá prezentácia   

jún Naše mesto rozhovor   
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Mgr. Veronika Pavolová 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Šarkaniáda vychádzka   

október Pamiatka zosnulých 
návšteva 

cintorína 
  

november Pozorovanie jesennej prírody vychádzka   

december Príprava vianočného programu 
nácvik 

programu 
  

január Karneval výroba masiek   

február Hry na snehu 
športová 

aktivita 
  

marec Návšteva Mestskej knižnice exkurzia   

apríl Veľkonočné zvyky výroba kraslíc   

máj Deň rodiny prezentácia   

jún MDD 
zábavné 

dopoludnie 
  

 

 

 

 

Mgr. Darina Kandrová – Prezentácia a reprezentácia školy 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Hľadanie talentov    

október Úcta k starším 
program pre 

rodičov 
  

november Šprincove Krompachy recitačná súťaž   

december Vianočný program vystúpenie   

január Mestské kolo v prednese poézie a prózy recitačná súťaž   

február Fašiangy posedenie   

marec Slovo o slove recitačná súťaž   

apríl Gaňova Tarnava recitačná súťaž   

máj Deň matiek 
program pre 

rodičov 
  

jún MDD 
zábavné 

dopoludnie 
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Mgr. Anna Ondášová – predseda ZRŠ, RŠ 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Zasadnutie ZRŠ, Rada školy zasadnutie   

október Deň bielej palice didaktická hra   

november Svetový deň pozdravov 
výtvarná 

aktivita 
  

december Medzinárodný deň hôr beseda   

január Zasadnutie ZRŠ, Rada školy zasadnutie   

február Deň osamelých prezentácia   

marec Medzinárodný deň boja proti hluku didaktická hra   

apríl Rada školy zasadnutie   

máj Zasadnutie ZRŠ zasadnutie   

jún Rada školy zasadnutie   

 

 

 

Mgr. Janka Koršňáková – Koordinátor tvorby ŠkVP, Internetová komisia 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september 
Webová stránka školy aktualizácia   

TVVP, UO 9. roč. variant A úprava   

október Webová stránka školy aktualizácia   

november 
Webová stránka školy aktualizácia   

TVVP, UO 9. a 10. roč. variant B úprava   

december Webová stránka školy aktualizácia   

január Webová stránka školy aktualizácia   

február 
Webová stránka školy aktualizácia   

TVVP, UO 9. a 10. roč. variant C úprava   

marec Webová stránka školy aktualizácia   

apríl Webová stránka školy aktualizácia   

máj Webová stránka školy aktualizácia   

jún 
Webová stránka školy aktualizácia   

Konečná úprava ŠkVP kompletizácia   
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Mgr. Anna Harmanová – Koordinátor finančnej gramotnosti 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Ochrana osobných údajov diskusia   

október reklamácia rolová hra   

november Lož má krátke nohy rozhovor   

december Bez práce nie sú koláče rozhovor   

január Rodinný rozpočet diskusia   

február Hra na obchod situačná hra   

marec Úver, druhy úverov rozhovor   

apríl Úver, dlh - dôvera diskusia   

máj Kto nasporí viac rolová hra   

jún Hra na poisťovňu situačná hra   

 

 

 

 

Mgr. Alena Lešková – Koordinátor prvej pomoci 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Svetový deň prvej pomoci beseda   

október 
Ako predchádzať chrípke a iným 

zápalovým ochoreniam 
prezentácia   

november Prvá pomoc pri zlomeninách končatín prezentácia   

december Stav lekárničiek kontrola   

január Prvá pomoc pri popáleninách prezentácia   

február Prvá pomoc pri otvorených poraneniach prezentácia   

marec Prvá pomoc - publikácie práca s knihou   

apríl Prvá pomoc pri topení sa 
prezentácia, 

beseda 
  

máj Svetový deň Červeného kríža prezentácia   

jún Stav lekárničiek kontrola   
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Mgr. Svetlana Dravecká – Koordinátor prevencie delikvencie, kriminality a šikanovania 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Školský poriadok prezentácia   

október Kriminalita v blízkom okolí diskusia   

november Medzinárodný deň boja proti fajčeniu 
výtvarná 

aktivita 
  

december Zdravý životný štýl beseda   

január Negatívne javy v spoločnosti, vplyv médií diskusia   

február Kriminalita mládeže beseda   

marec Šikanovanie v školách prezentácia   

apríl Domáce násilie prezentácia   

máj Rodina – základ spoločnosti rozhovor   

jún 
Slušné správanie sa počas letných 

prázdnin 
diskusia   

 

 

 

 

 

PhDr. Ingrid Gondová – Koordinátor prevencie bezpečnosti a BOZP, PO, CO 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september CO karta školy meranie   

október Ako predchádzať úrazom v škole prezentácia   

november Účelové cvičenie, didaktické hry realizácia   

december Práva dieťaťa beseda   

január Ochrana pred násilím prezentácia   

február Šikanovanie v škole prezentácia   

marec Cvičný poplach realizácia   

apríl Bezpečnosť na cestách vychádzka   

máj Riziká práce v zahraničí prednáška   

jún Účelové cvičenie, športové hry realizácia   
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Mgr. Marta Belejová – Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september 
Medzinárodný deň proti sexuálnemu 

zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi 
beseda   

október Deň starých rodičov 
diskusia, 

výroba darčeka 
  

november 
Svetový deň prevencie týrania 

a zneužívania detí 
situačná hra   

december Vianočné zvyky v rómskych rodinách premietanie   

január Priateľstvo medzi opačným pohlavím rolové hry   

február Svetový deň manželstva diskusia   

marec MDŽ – úloha ženy, matky v rodine 
riadený 

rozhovor 
  

apríl Puberta a zmeny v puberte beseda   

máj Deň rodiny beseda, film   

jún Žober loptu, nie drogy – športový deň realizácia   

 

 

 

 

 

Mgr. Janka Šumjaciová – Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Propagácia v škole 
vyhotovenie 

nástenky 
  

október Drogy a právna zodpovednosť beseda   

november Medzinárodný deň bez fajčenia diskusia   

december Svetový deň proti AIDS beseda   

január Šikanovanie medzi mládežou beseda, film   

február Život bez násilia beseda   

marec Zdravý životný štýl tvorba plagátov   

apríl Šikanovanie, trestnoprávna zodpovednosť beseda   

máj Svetový deň pohybom ku zdraviu 
športová 

aktivita 
  

jún 
Medzinárodný deň boja proti drogovej 

závislosti 
prezentácia   
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Mgr. Marcela Kolcunová – Koordinátor výchovy k zdravému životnému štýlu 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september 
Týždeň propagácie zdravého životného 

štýlu 

besedy, 

prezentácie 
  

október Svetový deň výživy prezentácia   

november 
Európsky týždeň boja proti drogám, 

alkoholu a tabaku 

výtvarná 

aktivita 
  

december Boj proti HIV – Červené stužky 
výtvarná 

aktivita 
  

január Hry na snehu  sánkovanie   

február 
Obrúsok prestri sa – zdravé a nezdravé 

potraviny 
edukačná hra   

marec Svetový deň vody 
výtvarná 

aktivita 
  

apríl Svetový deň zdravia 
pohybová 

aktivita 
  

máj Deň mlieka prezentácia   

jún Hravé popoludnie pohybové hry   

 

 

 

 

Mgr. Lucia Galdunová – Vedúca MZ, Koordinátor tvorby ŠkVP 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

október Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

november Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

december Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

január Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

február Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

marec Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

apríl Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

máj Školský vzdelávací program tvorba, úprava   

jún Školský vzdelávací program tvorba, úprava   
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Mgr. Mária Pitoňáková – Koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Deň softvérovej slobody práca na PC   

október Svetový deň audiovizuálneho dedičstva dokument   

november Deň počítačovej bezpečnosti práca na PC   

december Mobilné telefóny ako zdroj informácií 
výtvarná 

aktivita 
  

január 
Kyberšikana a Európsky deň ochrany 

osobných údajov 
beseda   

február Deň pre bezpečnejší internet beseda   

marec Ako dostať prírodu do počítača prezentácia   

apríl Práca v grafickom editore Skicár práca na PC   

máj Práca v MS Word práca na PC   

jún Online hry pre žiakov práca na PC   

 

 

 

Mgr. Denisa Hvizdošová – Koordinátor pre environmentálnu výchovu a globálne vzdelávanie 

 

 Názov aktivity Druh aktivity Dátum Podpis 

september Ochrana školskej zelene prednáška   

október Zdravá výživa a naše zdravie beseda   

november Pohybom k zdraviu I 
športové 

aktivity 
  

december Voda – súčasť života beseda   

január Výroba kŕmidiel pre vtáčiky 
pracovná 

činnosť 
  

február Les – význam pre človeka prednáška   

marec Svetový deň vody 
čistenie okolia 

potoka 
  

apríl Medzinárodný deň Zeme 
čistenie okolia 

školy 
  

máj Deň slnka výtvarná súťaž   

jún Pohybom k zdraviu II 
športové 

aktivity 
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9    Prílohy 

 
Hodnotiace správy činnosti na jednotlivých úsekoch za školský rok 2018/2019: 

Príloha č. 1 Koordinátor prevencie a bezpečnosti, BOZP, PO, CO 

  č. 2 Koordinátor drogovej prevencie 

  č. 3 Výchovné poradenstvo  

  č. 4 Koordinátor environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

  č. 5 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

  č. 6 Koordinátor prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania 

  č. 7 Koordinátor výchovy k ľudským a detským právam 

  č. 8 Koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť 

  č. 9 Koordinátor pre finančnú gramotnosť 

  č. 10 Koordinátor prvej pomoci 

  č. 11 Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti 

  č. 12 Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov  

  č. 13 Koordinátor výchovy k zdravému životnému štýlu 

  č. 14 Metodické združenie 

  č. 15 Internetová komisia  

  č. 16 Činnosť ZRŠ 

  č. 17 Činnosť Rady školy 

  č. 18 Žiacka a učiteľská knižnica 

  č. 19 Sklad školských učebníc 

  č. 20 Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – I. Šumjaci 

  č. 21 Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – R. Bandžuchová 

Plány činnosti na jednotlivých úsekoch  na školský rok 2018/2019: 

Príloha  č. 22 Koordinátor prevencie a bezpečnosti, BOZP, PO, CO  

 č. 23 Koordinátor prvej pomoci 

 č. 24 Koordinátor environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

 č. 25 Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu  

 č. 26 Koordinátor drogovej prevencie  

 č. 27 Koordinátor výchovy k ľudským a detským právam 

 č. 28 Internetová komisia  

 č. 29 Výchovný poradca 

 č. 30 Koordinátor prevencie kriminality, delikvencie a predchádzania šikanovaniu 

 č. 31 Koordinátor výchovy k zdravému životnému štýlu 

 č. 32 Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov 

 č. 33 Koordinátor tvorby školského vzdelávacieho programu 

 č. 34 Metodické združenie 

 č. 35 Koordinátor pre finančnú gramotnosť 

 č. 36  Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti 

 č. 37 Koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť 

 č. 38 Plán činnosti ZRŠ 

 č. 39 Plán činnosti Rady školy 

 č. 40 Sklad školských učebníc   

Plány činnosti triednych učiteľov na školský rok 2018/2019: 

Príloha č. 41 1. A, Mgr. Marcela Kolcunová 

 č. 42  2. A, Mgr. Anna Šimková 

 č. 43 3. A, Mgr. Anna Ondášová 

 č. 44 3. B, Mgr. Alena Lešková 

 č. 45 3. C, Mgr. Veronika Pavolová 

 č. 46 4. A, Mgr. Darina Kandrová 

 č. 47 4. B, Mgr. Svetlkana Dravecká 

 č. 48 5. A, Mgr. Mária Pitoňáková 
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 č. 49 5. B, Mgr. Karolína Stehlíková 

 č. 50 6. A, PhDr. Ingrid Gondová 

 č. 51 7. A, Mgr. Janka Koršňáková 

 č. 52 7. B, Mgr. Michla Salanci 

 č. 53 8. A, Mgr. Marta Belejová 

 č. 54 8. B, Mgr. Lucia Galdunová 

 č. 55 8. C, Mgr. Anna Harmanová 

 č. 56 9. A, Mgr. Sylvia Semanová 

Plány činnosti asistentov učiteľa: 

Príloha č. 57 Asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (R. Bandžuchová) 

 č. 58 Asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (I. Šumjaci) 

 č. 59 Asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (Mgr. D. Hvizdošová) 

 č. 60 Asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (Mgr. D. Kandriková) 

Plány činnosti vedenia školy: 

Príloha č. 61 Ročný plán vnútornej kontrolnej činnosti školy 

 č. 62 Harmonogram kontrolnej činnosti vykonávanej riaditeľkou školy 

 č. 63 Harmonogram kontrolnej činnosti vykonávanej zástupkyňou riaditeľky. 
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Príloha č. 1 

 

Záverečná hodnotiaca správa koordinátora prevencie a bezpečnosti, BOZP, PO, CO za 

šk. rok 2017/2018 
 

Vypracovala: PhDr. Ingrid Gondová 

Dátum: 25.6.2018 

 

September: 

-monitorovať správanie sa žiakov, v prípade podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného 

vývinu , alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému 

a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti 

s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa , prípadne psychológom, odbornými 

zamestnancami, soc. kurátorom, pediatrom, policajtom.  Splnené. 

-meranie masiek a vypracovanie karty CO                   Termín splnenia: 14.9.2017 

 Počas školského roka som  sledovala  školskú úrazovosť, na našej škole sa nestal žiaden úraz. 

-zhotovenie nástenky koordinátora                 Termín splnenia:4.9.2017 

 Postupovali sme v súlade s platnými smernicami.                              

Október:   
 -spolu s vedením školy kontrola a dodržiavanie zákazu pitia alkoholu a iných škodlivín v  škole                                                                                                

Termín splnenia:13.2.2018                    
-kontrola bezpečnostných žlto- čiernych pásov na schodoch v budovách ŠZŠ  

                                                                                                         Termín splnenia:4.9.2017 

-beseda: Školské úrazy, ako im predchádzať. Oslovený bol Slovenský červený kríž, ktorý sa 

nedostavil s podložených dôvodov v správe.                                  Termín splnenia:3.11.2017 

-upozorňovanie žiakov aby nenosili do školy predmety ohrozujúce seba a zdravia spolužiakov, 

zamestnancov školy                                                    Upozorňovaní priebežne.         

November: 

-kontrola zákazu fajčenia v objekte školy                                     Termín splnenia:16.11.2017 

-kontrola stavu budovy, bleskozvody a iné poškodenia nahlásiť vedeniu školy 

                                                                                                       Termín splnenia:16.11.2017 

-Zorganizovať účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa a didaktické hry pre žiakov I. stupňa. 

Prizvaní boli Sokoliari, ktorí pripravili pekný program.               Termín splnenia:16.11.2017 

December: 

-kontrola ľadu na schodišti a dlažbe pred budovou ŠZŠ Termín splnenia:5.12.2017    

-Prezentácia: Práva dieťaťa . Zamerať sa na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch, 

telesné týranie, emocionálne týranie, nedostatočné napĺňanie jeho základných potrieb. Poškodenie 

osobnosti.              Termín splnenia:20.3.2018 

Január: 

Beseda: Riziká práce v zahraničí, prevencia pred neľudským zaobchádzaním.    

           Termín splnenia:12.1.2018 

-kontrola ľadu v objekte školy, pred budovou školy           Termín splnenia:10.1.2018                                                            

Február:     
-spolu s vedením školy kontrola a dodržiavanie zákazu pitia alkoholu a iných škodlivín v škole                                                                                            

Termín splnenia:13.2.2018 
-Cvičný poplach . Prizvať technika BOZP, názorné ukážky hasenia, použitie hasiaceho prístroja.

             Termín splnenia: 16.4.2018 

Marec:  
-Prezentácia: Šikanovanie na školách, pomoc žiakom, prevencia. Prizvať  školského psychológa. 

Zmenené na besedu.                                                  Termín splnenia: 8.3.2018 

V tomto mesiaci bolo vedenie školy upozornené na padajúci ľad zo strechy školy. 

Situácia hneď napravená, školník odstránil ľad.                     Termín splnenia: 9.3.2018 
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Apríl: 

- Vychádzka do terénu: Bezpečnosť na cestách, pomoc pri úraze. Návšteva hasičskej stanice.  

Máj:  Termín splnenia:18.4.2018 

-beseda: Ochrana pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím, zanedbávanie. Prizvať 

psychológa, Mestskú políciu, Policajný zbor .                         Termín splnenia:14.6.2018 

-kontrola zákazu fajčenia v objekte školy Termín splnenia: 10.5.2018 

Jún: 

-zorganizovanie účelového cvičenia pre II. stupeň a športových hier pre I. stupeň ŠZŠ  -prizvať štátne 

vzdelávacie a spoločenské inštitúcie ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor,  organizácie 

Slovenský skauting, Sokol, Orol, Slovenský červený kríž, Slovenský zväz ochrancov prírody, a iné 

organizácie.             Termín splnenia:21.6.2018                               

-Prezentácia: Slušné a bezpečné správanie sa počas letných prázdnin. Prizvať  Mestskú políciu, 

Policajný zbor.                                                             Termín splnenia:20.6.2018 

-vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy              Termín splnenia:22.6.2018                   
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Príloha č. 2 

 

Záverečná hodnotiaca správa koordinátora drogovej prevencie za šk. rok 2017/2018 

 
Vypracoval: Mgr. Michal Salanci 

Dátum: 21.06.2018 

 

Október: Dňa 4.10.2016 bolo športové popoludnie na ktorom sa zúčastnili žiaci druhého stupňa.  

Po krátkom rozhovore o nebezpečnosti a škodlivosti drog sme sa rozprávali o prevencii pred 

chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity. Deti mohli súťažiť  

vo volejbale, futbale ale aj vo vybíjanej a behu cez prekážkovú dráhu . 

Dňa 18.10.2017 bolo športové popoludnie na ktorom sa zúčastnili žiaci druhého stupňa.  

Po krátkom rozhovore o nebezpečnosti a škodlivosti drog sme sa rozprávali 

o prevencii pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity. Deti mohli súťažiť  

vo volejbale, futbale, vybíjanej, behu cez prekážkovú dráhu alebo stolnom tenise . 

November:  Dňa 3.11.2017, bola zrealizovaná prednáška pre II. stupeň našej školy, na tému prečo 

nebrať drogy. Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo drogy 

pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov (u žiakov a študentov  

sú často problémom škola, známky, rozchod s chalanom alebo dievčaťom, nesmelosť, nuda, atď...). 

Každoročne sa koná európsky týždeň boja proti drogám. Dňa 27.11.2017 sa na našej škole 

uskutočnila beseda zameraná na túto tému.  So žiakmi sme viedli rozhovor, prezreli sme  

si dokumentárny film. Po prehliadnutí dokumentov a prezentácií s protidrogovou tematikou žiaci 

vyplnili dotazníky. Boli zamerané na postoj žiakov k návykovým látkam.         

Január:   Dňa 22.1.2018 na prednáške boli našim žiakom podané základné informácie k škodlivosti 

alkoholu  na ľudské telo.   

Dozvedeli sa, že ľudia ktorí prepadnú alkoholu mávajú časté zdravotné problémy,  

ale postupne sa stále viac prejavujú problémy v rodine , v zamestnaní, spoločenské problémy. Ak ich 

niekto, alebo niečo nezastaví v ich seba zničujúcej ceste ocitnú sa sami na dne.  

Február:Dňa 14.2.2018 mohli žiaci druhého stupňa výtvarne spracovať tému „škodlivosť drogy“. 

Rozprávali sme sa o deťoch a maloletých ktorý užívajú škodlivé návykové látky a o škodlivých 

následkoch ktoré tieto látky zanechávajú na detskom organizme.  

Marec:Dňa 28.3.2018, bola zrealizovaná prednáška pre II. stupeň našej školy, na tému škodlivosť 

fajčenia. Prednáška bola obohatená aj krátkym filmom o zdravotných problémoch spôsobených 

fajčením. 

Máj:Dňa 7.5.2018 bolo športové popoludnie na ktorom sa zúčastnili žiaci druhého stupňa.  

Po krátkom rozhovore o nebezpečnosti a škodlivosti drog sme sa rozprávali 

o prevencii pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity. Deti mohli súťažiť  

vo volejbale, futbale, vybíjanej, behu cez prekážkovú dráhu alebo stolnom tenise . 

Dňa 25.5.2018 bolo športové popoludnie na ktorom sa zúčastnili žiaci druhého stupňa.  

Po krátkom rozhovore o nebezpečnosti a škodlivosti drog sme sa rozprávali 

o prevencii pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity. Deti mohli súťažiť  

vo volejbale, futbale, vybíjanej, behu cez prekážkovú dráhu alebo stolnom tenise . 

Jún:Dňa 19.6.2018 bolo športové dopoludnie na ktorom sa zúčastnili žiaci prvého  

aj druhého stupňa. Športová akcia sa niesla pod názvom „zober loptu nie drogy“. 

Deti mohli súťažiť vo volejbale, futbale, stolnom tenise a tenise. Ďalej triafaní  

na cieľ, pozemnom hokeji a iných športoch.  
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Príloha č. 3 

 

Záverečná správa výchovného poradcu za školský rok 2017/2018 
 

Vypracovala: Mgr. Semanová Sylvia  

Dátum: 27.06.2018  

 

Výchovná poradkyňa v školskom roku 2017/2018 plnila úlohy školského poradenstva 

v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov i v oblasti problémového a 

delikventného vývinu detí. V školskom roku 2017/2018 sme pracovali s končiacimi žiakmi, v počte 

žiakov 14. Z tohto počtu končiacich žiakov boli traja žiaci vzdelávaní vo variante B. 

 Žiaci boli pravidelne informovaní o OU a prijímacom konaní formou 

individuálnych  pohovorov, skupinových sedení, kde mali možnosť informovať sa  o odboroch na 

OU. Výchovná poradkyňa pomáhala žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach 

a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do pracovného 

a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií. Motivovala žiakov k nájdeniu si 

vhodného študijného odboru na OU. Žiaci absolvovali aj exkurziu aj na OU. 

Výchovná poradkyňa postupovala podľa plánu práce výchovného poradcu, ktorý si v 

septembri vypracovala nasledovne: 

SEPTEMBER :  

 Vypracovanie plánu výchovného poradenstva na školský rok 2017/2018. 

 Prvé individuálne rozhovory so žiakmi a rodičmi o možnostiach ďalšieho štúdia žiakov. 

 Vypracovanie zoznamu žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v školskom roku 

2017/2018. 

 Práca s PROFORIENTOM: spresnenie evidencie žiakov končiacich školskú dochádzku. 

 Zhotovenie nástenky profesijnej orientácie. 

 Zavedenie konzultačných hodín. 

OKTÓBER :   

 Účasť na porade výchovných poradcov  

 Komunikovať s triednymi učiteľmi, zistiť výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. 

 Kolektívne a skupinové rozhovory so žiakmi a individuálne konzultácie s problémovými 

žiakmi. 

 U končiacich žiakov a žiakov v deviatom ročníku zistiť záujem o štúdium v OU. 

 Poskytovať informácie žiakom v oblasti profesijnej orientácie. 

 Prednáška spojená s besedou na tému „ Naučím sa učiť".  

NOVEMBER :     

 Vypísanie prihlášok končiacich žiakov v PC  - PROFORIENT. 

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko. 

 Beseda o nevhodných prejavoch rasovej diskriminácie, 

 Beseda : „Vyberám si povolanie“ 

DECEMBER :  

 Uskutočniť exkurziu so žiakmi školy, ktorí končia povinnú školskú dochádzku do OU 

v Krompachoch v priestoroch na Maurerovej ulici. 

 Monitor pretrvávajúcich negatívnych prejavov v správaní žiakov. 

JANUÁR : 

 Individuálne pohovory so žiakmi, ktorí končia školskú dochádzku a ich rodičmi s upresnením 

na ich voľbu povolania. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Uskutočniť exkurziu so žiakmi školy, ktorí končia povinnú školskú dochádzku do OU 

v Krompachoch v priestoroch na Družstevnej ulici – Staré múzeum. 

 Vyhodnotiť činnosť VP za I. polrok, oboznámiť s výsledkami práce na gremiálnej porade. 
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FEBRUÁR : 

 V spolupráci s vedením školy riešiť dlhodobo absentujúcich v škole. 

 Skompletizovať prihlášky končiacich žiakov / psychologické vyšetrenie , lekárske potvrdenie, 

potvrdenie riaditeľom školy ,zápisný lístok/a zaslať do OU. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Beseda so žiakmi II. stupňa na tému : Profesijná orientácia. 

 Pomoc žiakom pri výbere zamestnania.  

MAREC : 

 Vzdelanie ako nevyhnutnosť pre získanie zamestnania. Zorganizovať návštevu  mestskej 

knižnice.  

 Definitívne vyplnenie prihlášok na OU a ich odovzdanie na potvrdenie, zabezpečenie 

lekárskej prehliadky žiakov u detských lekárov  

 Koordinovať výchovné problémy, dbať na realizáciu opatrení pri plnení výchovno-

vyučovacieho procesu. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Beseda na tému: “Riziká práce v zahraničí“ 

APRÍL :   

 S vedením OU v Krompachoch dohodnúť termín prijímacích pohovorov (podľa počtu 

uchádzačov zabezpečiť prijímacie pohovory v našej škole ). 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Zber odpadkov na Líščom vrchu – viesť žiakov k manuálnej práci. 

MÁJ:  

 Beseda na tému: Prevencia agresivity a šikanovania, ochrana pred nebezpečenstvom 

obchodovania s „bielym mäsom“. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Zabezpečiť prijímacie pohovory a účasť všetkých žiakov, ktorí sa hlásia do OU. 

JÚN:  

 Beseda na tému: Násilie a šikanovanie v rodine i na školách. Správanie sa počas letných 

prázdnin.  

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Vyhodnotenie činnosti na úseku výchovného poradenstva. 

 Vypracovanie správy o činnosti VP za školský rok 2017/2018. 

Tabuľka končiacich žiakov školský rok 2017/2018  

Končiaci žiaci  Chlapci Dievčatá Spolu 

Školský rok 

2017/2018 

4 10 14 

 

Z tohto počtu končiacich žiakov boli 3 žiačky vzdelávané vo variante B a ostatní žiaci boli 

vzdelávaný vo variante A. 

Tabuľka žiakov prihlásených na štúdium na OU Krompachy 

Štúdium na OU  Chlapci Dievčatá Spolu 

Školský rok 

2017/2018 

3 5 8 

 

V školskom roku 2017/2018 Učebné odbory na OU: 

3 chlapci sa prihlásili na odbor : Stavebná výroba – Stavebné práce 

5 dievčat sa prihlásilo  na odbor: Obchodná prevádzka – Práca pri príprave jedál 
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Príloha č. 4 

 

Záverečná správa o činnosti koordinátora environmentálnej výchovy a globálneho 

vzdelávania za školský rok 2017/2018 
 

Vypracoval: Ivan Šumjaci 

Dátum: 26.06.2018 

 

      Pojem environmentálnej výchovy je odvodený od anglického slova environment – okolie, 

prostredie. Chápanie pojmu je však v teórii výchovy širšie, ide tu o súčasť výchovy človeka ako 

elementu prostredia. Z toho vyplývajú vzťahy: 

 človeka k sebe samému ako prírodnej jednotke somatickej, intelektuálnej a emocionálnej; 

 človeka k prírode ako podmienke jeho života; 

 človeka k umelo vytvorenému prostrediu, ktoré je tiež podmienkou jeho existencie; 

 človeka k ostatným ľuďom.         

      Environmentálna výchova má poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti na pochopenie javov 

a vzťahov  v životnom prostredí, na riešenie problémov, ktoré súvisia so starostlivosťou o životné 

prostredie, s jeho ochranou a skvalitňovaním.  

      Počas školského roka boli žiaci vedení k tomu, aby poznali dôsledky ich činnosti na životné 

prostredie, dostali informácie ako sa dajú riešiť rôzne situácie a problémy súvisiace so starostlivosťou 

o životné prostredie, s jeho ochranou, a skvalitňovaním. 

      Žiaci boli vedení k zdravému životnému štýlu, k zachovávaniu čistoty svojich tried, školy aj 

celého školského okolia ako aj svojho domáceho prostredia. 

      V septembri to bolo oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy a ochranou školskej 

zelene, október bol venovaný zdravej výžive, kde sme si aj pripomenuli Deň výživy. 

      Mesiac november sme venovali téme prírodné zdroje a v decembri sme si spoločne pripomenuli 

rôzne vianočné zvyky a tradície. 

      V januári sme vyrábali kŕmitka pre vtáčiky a vo februári sme mali výtvarnú súťaž -Najkrajšie 

srdiečko. 

      V marci sme si spomenuli na Svetový deň vody a v apríli na Medzinárodný deň Zeme.     

      Máj sme venovali téme Deň Slnka, na túto tému sme mali výtvarnú súťaž (tvorba plagátu) a 

posledný mesiac školského roka- jún, bol venovaný téme Pohybom k zdraviu – športové dopoludnie 

a popoludnie.       

Environmentálna výchova a globálne vzdelávanie je náročný a zložitý celospoločenský proces, ktorý 

patrí do oblasti celoživotného vzdelávania. Environmentálna výchova je výchova k ohľaduplnosti k 

životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova
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Príloha č. 5 

 

Záverečná správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 

školský rok 2017/2018  

 
Vypracovala: Mgr. Marta Belejová 

Dátum: 27.06.2018 

 

Činnosť prebiehala podľa schváleného celoročného plánu. 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu v tomto školskom roku bola zameraná na utváranie 

základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva 

v súlade s etickými normami. 

Snažila som sa poskytnúť optimálny rozsah informácií o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie 

dospievania tak, aby pochopili ich biologické zákonitosti a individuálne rozdiely, formovať ich 

pozitívny prístup k sebe, svojmu telu a vzhľadu, dať im vhodné informácie o zásadách zdravého 

spôsobu života, vytvoriť atmosféru dôvery a otvorenosti a viesť ich pochopeniu vlastnej 

zodpovednosti za zvolenú životnú cestu a posilniť ich povedomie o správnych návykoch v rámci 

fyzickej sa duševnej hygieny. 

 

Plánované a uskutočnené akcie v tomto školskom roku: 

 

21. 9.2017  –  Beseda  na tému  - Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu. 

19.10.2017   – Beseda, premietanie filmu na tému   - Dôstojne starnúť i umierať. 

20.11.2017 – Beseda - Svetový deň týrania a zneužívania detí 

8.12.2017  – Rozhovor na tému - Vianočné zvyky v rómskych rodinách,  spojená s premieta – 

                      ním rozprávky.        

23.1.2018 –  Beseda - Priateľstvo medzi opačným pohlavím . Rovnoprávnosť pohlaví. Rovno- 

                      cennosť  muža a ženy a ich špecifickosť.        

14.2.2018 –   Diskusia a výroba darčeka -  deň zaľúbených. 

23.2.2018  –   Dopoludňajšie aktivity k téme - Svetový deň manželstva. 

8.3. 2018 –    Výroba darčeka  

9.3.2018 –     Beseda -  Puberta a zmeny v puberte. 

4.4.2018 -      Beseda  spojená s premietaním veľkonočných zvykov u Rómov 

15.5.2018 -    Premietanie filmu spojené s besedou na tému - Pôvod a história Rómov 

     

  Pri realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu vyučujúci musia brať do úvahy vekovú kategóriu 

žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti, ako aj špecifické podmienky školy. 

Treba pritom rátať aj s výchovnými vplyvmi rodinného prostredia. 

     Žiakov treba viesť k osvojeniu takých životných zásad a postojov, aby v reálnych životných 

situáciách konali zodpovedne, vedeli odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázali v dospelosti 

vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske,  úcte, vernosti, tolerancii a dokázali byť 

zodpovednými a láskavými rodičmi. 
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Príloha č. 6 

 

Záverečná správa činnosti koordinátora prevencie kriminality, delikvencie 

a šikanovania v školskom roku 2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Svetlana Dravecká 

Dátum: 26.6.2018 

 

Jednotlivé akcie prebiehali podľa plánu, počas celého školského roka, v jednotlivých mesiacoch. 

Žiaci boli oboznámený o kriminalite a šikanovaniu.  

September 2017  
 Oboznámiť žiakov so školským poriadkom so zvýraznením riešenia problematiky kriminalita, 

delikvencia a šikanovanie. 

Október  2017 

Pamiatka zosnulých – prechádzka na cintorín. 

November  2017 
Prezentácia na tému: „Kriminalita mládeže“.  

December  2017 
Rozhovor na tému: „poruchy správania“. 

Január 2018 
Aktivity a hranie žiakov „Spoznávanie sám seba“  

Február  2018 

Beseda s pracovníkom polície na tému: „Kriminalita“ 

Marec 2018 

Rozhovor spojený s tvorbou plagátu na tému: „Kriminalita“. 

Apríl   2018 
Rozhovory na tému: „Obchodovanie s ľuďmi“. Základné ľudské práva. 

Máj  2017 

Oboznámenie o domácom našili. Rozhovory na tému: „Domáce násilie“. 

Jún 2018 
Tešíme sa na prázdniny- poučenie žiakov o slušnom správaní a verejnom poriadku.  
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Príloha č. 7 

 

Záverečná správa koordinátora výchovy k ľudským a detským právam za školský rok 

2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Martina Záhradníková 

Dátum:   

 

 

 

 

Správa nevypracovaná z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti koordinátora. 
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Príloha č. 8 

 

Záverečná správa koordinátora IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť za 

školský rok 2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Mária Pitoňáková 

Dátum: 25.6.2018 

 

IKT sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Nie vždy a nie každému je 

jasné, prečo využívať IKT vo vzdelávaní. Informačno-komunikačné technológie (IKT) sú 

technológie, ktoré umožňujú elektronicky zaznamenávať, uchovávať, vyhľadávať, spracovávať, 

prenášať a šíriť informácie. Ide teda o kombináciu informačnej a komunikačnej technológie a 

techniky. IKT neustále napredujú, a preto je nevyhnutné, aby sme sa vzdelávali a dokázali s takýmito 

technológiami pracovať. 

 

V šk. roku 2017/2018 sme si určili tieto ciele : 

 vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód       s 

využitím digitálnych technológií a venovať pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a 

kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti; 

 venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu                      a 

bezpečnosti na internete prostredníctvom webových sídel: www.zodpovedne.sk, 

www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk; 

 využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ: www.planetavedomosti.sk, 

www.eaktovka.sk, www.slovakiana.sk; 

 zapojiť sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning - cieľom bolo rozvíjať 

grafomotorické zručnosti pomocou výtvarných aktivít u žiakov 1. až 3. ročníka, ktorí sú 

vzdelávaní vo vzdelávacom variante A. Úlohou žiakov bolo vytvoriť 10 výtvarných aktivít, 

pri ktorých získali a utvrdili si grafomotorické zručnosti. 

 

Aktivity v šk. roku 2017/2018: 

 

September: Deň softvérovej slobody (ukážka detských internetových stránok) – 22. 9. 2017; 

Október: Práca v grafickom editore Skicár I.(kreslenie jednoduchých obrázkov) – 26. 10. 2017; 

November: Deň počítačovej bezpečnosti (prezentácia internetových stránok www.zodpovedne.sk, 

www.stopline.sk, diskusia – zapojení žiaci z Lorencovej ulice) – 11. 12. 2017; 

December: Práca v MS Word I. (ukážky písania textu) – 3. 11. 2017; 

Január: Európsky deň ochrany osobných údajov (rolová hra – zapojení žiaci z Lorencovej ulice) – 

26. 1. 2018; 

Február: Deň pre bezpečnejší internet (prezentácia, ukážka internetových stránok www.pomoc.sk, 

www.ovce.sk, diskusia – zapojení žiaci z Lorencovej ulice) – 22. 2. 2018; 

Marec: Práca v grafickom editore Skicár II. (práca s nástrojmi, tvorba zložitejších obrázkov) – 6. 3. 

2018; 

Apríl: Práca v MS Word II. (vkladanie obrázkov do dokumentu) – 20. 4. 2018; 

Máj: Kyberšikana (situačná hra) – 4. 5. 2018; 

Jún: Online hry pre deti (zapojení žiaci z Lorencovej ulice) – 5. 6. 2018 
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Príloha č. 9 

 

Záverečná správa koordinátora pre finančnú gramotnosť za školský rok 2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Harmanová 

Dátum: 25.6.2018 

 

V danom školskom roku sme postupovali podľa vopred pripraveného plánu. Dôraz sme kládli 

na tie čiastkové kompetencie, ktoré boli zo všetkých šiestich tém pre žiakov najvhodnejšie. So žiakmi 

sme plnili úlohy, ktoré boli rozpracované na jednotlivé témy v pláne činnosti v jednotlivých 

mesiacoch: 

1. hospodárnosť v domácnosti, 

2. rozvíjať orientácie v problematike financií a precvičovať, ako vybrať najlepšie riešenie za 

daných podmienok, 

3. zvažovať okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, ekologické, ekonomické, 

4. zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a službách. 

Finančné vzdelávanie na primeranej úrovni sme sa snažili realizovať už v prvom ročníku.     Pre 

žiakov sme pripravili vhodné aktivity, ktoré umožňovali relatívne autentický zážitok finančnej 

situácie a viedli k osvojeniu stratégii zodpovedného rozhodovania. Využívali sme hlavne situačné 

metódy. Situačné metódy majú veľmi blízko k životnej realite. Ich podstatou je riešenie istej 

problémovej situácie, ktorá je základom skutočnej udalosti. Žiaci používali svoje vedomosti 

a zručnosti, pracovali s informačnými zdrojmi. Spoločne sme diskutovali o možných riešeniach, 

hľadali ich výhody a nevýhody a rozhodovali sme, ktoré riešenie je za daných podmienok najlepšie. 

Finančnú gramotnosť sme vyučovali hlavne prostredníctvom interaktívnej tabuli. 

V rámci čiastkových kompetencií sa žiaci na základe aktivít  naučili: 

Prvá téma:  Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

September 2017: Ochrana osobných údajov ( prezentácia) - uviesť jednoduché príklady, ako sa 

môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. 

Október 2017:  Základné práva spotrebiteľov ( rolová hra) - uviesť príklady možností na vrátenie 

výrobkov v rôznych typoch obchodov (napr. elektronické, kamenné).  

Druhá téma:  Plánovanie, príjem a práca 

November 2017: Rodinný rozpočet (prezentácia) - roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na 

domácnosť. 

Tretia téma: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

December 2017: Zodpovedné rozhodovanie pri nákupe (prezentácia) – porovnať ceny rovnakého 

alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch. 

Január 2018:   Hotovostná a bezhotovostná forma peňazí (situačná hra) - vysvetliť používanie 

peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí). 

Štvrtá téma: Úver a dlh 

Február 2018:  Úver, druhy úverov (prezentácia) - vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo 

finančných inštitúciách. 

Marec 2018:  Požičiavanie peňazí a cenných predmetov (situačná hra) - vysvetliť, čo môže nastať 

pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

Piata téma: Sporenie a investovanie 

Apríl 2018:  Sporenie (prezentácia) - opísať, ako a prečo človek môže sporiť. 

Šiesta téma: Riadenie rizika a poistenie 

Máj 2018:  Rizikové situácie (rolová hra) - uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a 

domácnosti. 

Jún 2018: Poistenie (prezentácia) - vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť 

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti v danom školskom roku bol splnený. 
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Príloha č. 10 

 

Záverečná správa koordinátora Prvej pomoci za školský rok 2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Alena Lešková 

Dátum: 26.6.2017 

 

 Cieľom koordinátora prvej pomoci a základnou úlohou  aj v tomto školskom roku bolo 

upevňovanie už osvojených  základných vedomostí a zodpovedných postojov  žiakov  Špeciálnej 

základnej školy v oblasti poskytovania prvej pomoci v rámci ich možností a taktiež oboznámiť 

ich s prevenciou .   
 

Tieto ciele som dosahovala nielen v rámci  účelových cvičení a iných podobných aktivít 

školy, ale aj priebežne počas celého školského roka v rámci časovo naplánovaných akcií so žiakmi. 

Zameriavala som sa aj na prevenciu proti bežným ochoreniam ako je chrípka, ale aj prvou pomocou 

pri topení sa, ktorá je aktuálna najmä v letnom období. Viedla som žiakov  k hlbšiemu poznaniu 

a porozumeniu jednotlivých oblastí poskytovania prvej pomoci v rámci ich možností 

a vytvoreniu zmyslu pre osobnú zodpovednosť  v tejto oblasti. 

Ďalšou stálou úlohou koordinátora prvej pomoci bola aj kontrola obsahu lekárničiek, 

dopĺňanie obsahu lekárničiek podľa aktuálnych predpisov a taktiež aj kontrola exspirácie 

zdravotníckeho materiálu v daných lekárničkách, ktoré sú umiestnené v budove školy na SNP ulici 

a na Lorencovej ulici. 

 

Aktivity:  

September: Priebežná kontrola stavu lekárničky  

Prezentácia: „Svetový deň prvej pomoci(9.9.2017)“  

Október: Prezentácia: „Ako predchádzať chrípke a iným zápalovým ochoreniam“. 

November: Prezentácia s výkladom: „Prvá pomoc pri otvorených poraneniach.“ 

December: Komplexná kontrola stavu lekárničky – kontrola dátumov exspirácie, vyradenie 

preexspirovaného zdravotníckeho materiálu a doplnenie obsahu lekárničiek. 

Január: Prezentácia s výkladom: „Prvá pomoc pri zlomeninách hornej končatiny. 

Február: Ukážky z internetu: „Prvá pomoc pri zlomeninách dolnej končatiny.“ 

Marec: Prezeranie kníh a brožúr o prvej pomoci. 

Apríl: Prezentácia spojená s krátkou besedou „Prvá pomoc pri topení sa.“ 

Máj: Prezentácia spojená s kreslením:  „Svetový deň Červeného kríža (8.5.2018)“ 

Jún: Komplexná kontrola stavu lekárničiek – kontrola dátumov exspirácie, vyradenie 

preexspirovaného  zdravotníckeho materiálu, doplnenie obsahu lekárničiek. 
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Príloha č. 11 

 

Záverečná správa koordinátora rozvoja čitateľskej gramotnosti za školský rok 

2017/2018 
 

Vypracovala: Mgr. Anna Šimková 

Dátum: 21.6.2018 

 

     Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, 

vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri 

takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani 

plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou 

čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, 

motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka. 

     Schopnosť žiakov pracovať s informáciami, jeden z cieľov výchovy a vzdelávania, sa postupne 

stáva aj prostriedkom učenia sa, poznávania mimo školy a naplnenia aj osobných záujmov a potrieb. 

Úspešnosť žiaka v sebarealizácii je preto podmienená do značnej miery úrovňou tejto schopnosti, 

ktorú by mal mať v súčasnej dobe čitateľsky gramotný človek. Úlohou školy je rozpracovať 

východiská Štátneho vzdelávacieho programu podľa potrieb žiakov, ktorí sa v nej vzdelávajú. Dobré 

čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto by 

mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti.  

     Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré:     

 vyžaduje spoločnosť,  

                majú hodnotu pre jednotlivca. 

 

     V tomto školskom roku sme postupovali podľa vopred pripraveného plánu a so žiakmi sme plnili 

tieto úlohy, ktoré boli rozpracované na jednotlivé témy v pláne činnosti v jednotlivých mesiacoch: 

- september: O neposlušnom zúbku – čítanie a rozbor rozprávky, rozhovor o hygiene, nácvik       

správneho čistenia zubov 

- október: Karosa a Burizón – čítanie a rozbor rozprávky, predchádzame šikane - rozhovor  

- november: Pani Zlosť – čítanie a rozbor rozprávky, Ako vyzeráš, keď si zlostný – situačná hra  

- december: Návšteva Mestskej knižnice - exkurzia 

- január: O chlebíkovej Aničke – čítanie a rozbor rozprávky, tvorba pyramídy zdravej výživy 

- február: O dažďovej kvapke – čítanie a rozbor rozprávky, rozprávanie o kolobehu vody v prírode 

a nutnosti šetriť vodou 

-  marec: Marec mesiac knihy – návšteva knižnice spojená s dramatizáciou rozprávky 

-  apríl: O mestečku, kde sa nikomu nič nechcelo – čítanie a rozbor rozprávky, Ako premôcť lenivosť 

– situačná hra 

- máj: O zázračných okuliaroch – čítanie a rozbor rozprávky, rozprávanie o ochrane zdravia 

jún: Bosorácka bodka na záver – čítanie a rozbor rozprávky, rozvíjame fantáziu – vymýšľame 

rozprávku 

 

     V školskom rok 2017/2018 sme na našej škole rozvíjali čitateľskú gramotnosť na vyučovaní, 

v projektoch: Čitateľský oriešok, Záložka do kníh spája školy, Strom života, Tajný život mesta. Vo 

všetkých projektoch sme pracovali s knihou, textom, hľadali informácie, zisťovali porozumenie textu 

a následne riešili úlohy. 
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Príloha č. 12 

 

Záverečná správa koordinátora prevencie sociálno-patologických javov za školský rok 

2017/2018 
 

Vypracovala: Mgr. Janka Šumjaciová 

Dátum: 21.6.2018 

 

 
Hlavné úlohy: 

1. Realizovať aktivity a besedy v škole.  

2. Spolupracovať s vedením školy, triednymi  učiteľmi a ostatnými pedagógmi v oblasti     sociálno 

patologických javov. 

3. Riešiť problémy súvisiace s patologickými javmi. 

4. Kooperovať s rodičmi žiakov v oblasti prevencie kriminality a patologických javov. 

 

Počas celého školského roku sme pracovali na základe plánu práce. Spolupracovali sme 

s vedením školy, triednymi  učiteľmi a ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie a riešenia  sociálno 

patologických javov.    

Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili so školským poriadkom, právami a 

povinnosťami so zvýraznením riešení problematiky sociálno patologických javov. 

Aktivity, ktoré prebiehali počas roku boli rôznorodé. 

Besedy so žiakmi na tému: Drogy a právna zodpovednosť,  Život bez násilia, Zdravie 

a príroda, Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti. 

Tvorili plagáty na tému: Medzinárodný deň bez fajčenia, Zdravý životný štýl  a maľovali sme 

obrázok šikanovanie- nie. Nezabudli sme si pripomenúťdňa 1.decembra  Svetový deň boja proti 

AIDS. Tu bol premietaný dokumentárny film s danou tématikou. 

Najviac u detí rezonovali pohybové aktivity Pohybom ku zdraviu. Tu si žiaci zasúťažili 

v rôznych disciplínach, aby pochopili, že len zdravý mladý človek ktorý nefajči, nefetuje, neužíva 

drogy môže byť víťazom. 
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Príloha č. 13 

 

Záverečná správa koordinátora výchovy k zdravému životnému štýlu za školský rok 

2017/2018 
 

Vypracovala: Mgr. Marcela Kolcunová 

Dátum: 21.6.2018 

 

 

Cieľom výchovy k zdravému životnému štýlu je :  

- aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu 

a zdravému  životnému štýlu, 

- realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia,  

- zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít. 

Pre naplnenie cieľov  výchovy k zdravému životnému štýlu sme v danom školskom roku zapájali   

žiakov do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl, posilňovali ich výchovu  k zdravému životnému 

štýlu a realizovali aktivity a programy na podporu zdravia. Zvyšovali sme zapojenie  žiakov do 

pohybových aktivít, rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu 

a zdravé potraviny.        . 

Jednotlivé aktivity sme so žiakmi plnili rozpracované na jednotlivé témy v pláne činnosti 

v jednotlivých mesiacoch  počas celého školského roka. 

 

- september: Svetový deň srdca – negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a drog -  prezentácia, 

beseda 

- október: Zdravotná telesná výchova – pohybové hry 

-  november: Hovorme o potravinách, regionálne potraviny – prezentácia, rozhovor 

-  december: Svetový deň boja proti AIDS - červené stužky -  výtvarná aktivita 

-  január: Hry na snehu – sánkovanie 

-  február: Deň chorých – ako si chrániť  zdravie -  rozhovor 

-  marec: Svetový deň vody –  význam vody pre naše zdravie – beseda 

-  apríl : Svetový deň zdravia –  vitamíny -  rozhovor, ochutnávka ovocia 

-  máj: Medzinárodný  deň mlieka– prezentácia mlieko a mliečne výrobky 

-  jún: Pohybom k zdraviu – pohybové hry 

 

Plán práce koordinátora pre zdravý životný štýl  v danom školskom roku bol splnený. 
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Príloha č. 14 

 

Záverečná správa vedúcej metodického združenia za šk. rok 2017/2018 

 
Vypracovali: Mgr. Lucia Galdunová, PaedDr. Veronika Kahanová 

Dátum: 21.6.2018 

 

V školskom roku 2017/2018 sme sa zamerali na: 

- rozvíjanie komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením, 

- rozvíjanie matematickej gramotnosti, 

- aktivity na rozvoj sociálnych vzťahov (empatie a tolerancie) a riešenie problémov         na 

škole, 

- oboznámenie sa s aplikáciou „Plantnet“, 

- hospitácie vedúcej MZ pedagogickým zamestnancom zamerané na skvalitňovanie výchovno-

vzdelávacej činnosti a na identifikovanie silných a slabých stránok edukačnej činnosti 

pedagogických zamestnancov a na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, 

- realizáciu otvorenej hodiny, 

- zvýšenie pozornosti odborno-metodickej problematike vyučovania v špeciálnej škole, 

- kolektívne a tvorivo riešené aktuálne pedagogické problémy, 

- zvyšovanie odbornosti priebežným štúdiom odbornej pedagogickej literatúry a kontinuálnym 

vzdelávaním pedagogických pracovníkov školy, 

-  oboznamovanie sa s modernými stratégiami a progresívnymi metódami a formami 

vyučovania, 

- tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

- legislatívu a aktuality v rámci školského vzdelávacieho programu, 

- ďalšie aktivity. 

 

Vykonané aktivity v školskom roku 2017/2018 

 

September: 

-  Zostavenie plánu práce MZ, oboznámenie s plánom MZ na školský rok 2017/2018 a jeho 

schválenie. 

-  Úprava učebných osnov (UO) a tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

(TVVP)           pre 4. a  8. ročník vo variante A, prerokovanie teoretických a praktických problémov 

v edukačnom procese k ich tvorbe. 

-  Doplnenie ŠkVP o aktivity a témy koordinátorov čitateľskej a finančnej gramotnosti, 

environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania a ľudských práv. 

- Úprava ŠkVP - Doplnenie školských projektov na školský rok 2017/2018. 

Október: 

- Úprava ŠkVP - Vyňatie kapitoly „Personálne zabezpečenie“. 

November: 

-  Práca v aplikácii „PLANTNET“ 

- Úprava UO a TVVP pre 4. a 8. ročník vo variante B, prerokovanie teoretických a praktických 

problémov v edukačnom procese k ich tvorbe. 

- Úprava ŠkVP - Úprava učebných osnov v 4. a 8. ročníku vo variante A. 

December: 
- Úprava ŠkVP - Úprava učebných osnov v 4. a 8. ročníku vo variante B. 

                            - Vyňatie kapitol „Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických  

a odborných zamestnancov školy“ a „Podmienky bezpečnosti práce a ochrany 

zdravia pri výchove a vzdelávaní“. 
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Február: 

- Otvorená hodina a jej rozbor. 

- Úprava UO a TVVP pre 4. a 8. ročník vo variante C, prerokovanie teoretických a praktických 

problémov v edukačnom procese k ich tvorbe. 

- Úprava ŠkVP – Úprava učebných osnov v 4. a 8. ročníku vo variante C. 

Apríl: 

-  Rozvoj empatie a tolerancie – aktivity. 

-  Úprava ŠkVP – Úprava charakteristík vyučovacích predmetov v 1. - 3. a v 5. - 7. ročníku. 

Máj: 

-  Úprava ŠkVP – Úprava charakteristík vyučovacích predmetov vo 4. a 8. ročníku. 

Jún: 

- Informácie z kontinuálnych vzdelávaní a vzdelávacích podujatí. 

- Zhodnotenie činnosti MZ za školský rok 2017/2018. 
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Príloha č. 15 

 

Záverečná správa predsedu internetovej komisie za školský rok 2017/2018 

 
Vypracovali: Mgr. Janka Koršňáková, Ivan Šumjaci 

Dátum: 25.6.2018 

 

Webová stránka sa v modernej informačnej spoločnosti stáva významným médiom vhodným na 

prezentáciu. Je úžasným komunikačným prostriedkom medzi školou a rodičmi, potenciálnymi 

žiakmi, sponzormi, spolupracovníkmi a partnermi v projektoch. Poskytuje tiež dostatočný priestor na 

prezentáciu prác žiakov a zverejňovanie edukačných materiálov. Oficiálna webová stránka školy je 

právom označovaná za jej elektronickú vizitku. 

Webová stránka školy má v prvom rade informačný význam vo vzťahu k verejnosti                 a k 

rodičom. Je dôležitou súčasťou prezentácie školy a komunikačným prostriedkom práce        s 

verejnosťou. V tlačenej a obrazovej forme sa na nej objavuje celý rad materiálov (textov, fotografií, 

zvukových nahrávok a i.), ktoré prispievajú k modernému obrazu školy, učiteľov     a samozrejme, aj 

žiakov. Je zdrojom relevantných informácií, týkajúcich sa vzdelávania. Významným médiom na 

prezentovanie školy sa taktiež stáva aj televízia a tlač (Kromsat, Krompašský spravodajca). 

 

 

V priebehu školského roka sme sa zamerali : 

 

- na zbieranie podkladov (správ, fotografií, dokumentov) k aktualizácii www stránky školy, 

publikovanie aktivít na internetovej stránke školy.  

- pravidelné kontrolovanie všetkého materiálu uverejneného na www stránkach školy, kontrolovali 

sme presnosť a aktuálnosť všetkých odkazov na stránkach školy.  
- zverejňovali sme uskutočnené aktivity školy v Krompašskom spravodajcovi a na videoslučke 

mestskej televízie Kromsat 

- spolupracovali sme s vedením školy  
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Príloha č. 16 

 

Záverečná správa zo zasadnutí rodičovských združení v školskom roku 2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 

Dátum: 26.6.2018 

 

Rodičovské združenie sa konalo v školskom roku 2017/2018 podľa plánu - 3 krát ročne.  

1. Celoškolské rodičovské združenie sa konalo 4. septembra 2018. Po vypočutí štátnej hymny, 

rodičov privítala riaditeľka Mgr. Figľárová. Rodičov a žiakov oboznámila s triednymi učiteľmi, 

triedami, budovou a vysvetlila rodičom ako budú chodiť na zmeny. Mgr. Ondášová oboznámila so 

školským poriadkom, BOZP a počtom ospravedlnených hodín od rodičov               tj. 2 dni v jednom 

mesiaci, ale nie po sebe nasledujúcich. Rodičia si odsúhlasili pokladníka: Mgr. Belejovú, predsedu 

ZRŠ Mgr. Ondášovú a člena z rodičov do výboru ZRŠ p. Gizelu Pokutovú. Prerokoval sa a 

odsúhlasil poplatok ZRŠ 5€ /škol. akcie, súťaže a pod./. Zo stavom pokladne oboznámila Mgr. 

Belejová a výbor ju skontroloval. Na záver rodičia navštívili s prvákmi triedy. 

2. Celoškolské  ZRŠ sa uskutočnilo 24.01.2018. Rodičov  privítala riaditeľka Mgr. Figľárová,  

 predsedníčka Mgr. Ondášová a oboznámila s programom. Výchovno – vzdelávacie výsledky  

a dochádzku za I. polrok vyhodnotila riaditeľka Mgr. Figľárová. Poukázala na dochádzku 

a neospravedlnené hodiny. Rodičia boli požiadaní, aby neposielali chorých žiakov do školy              

a zodpovedne ich zobrali k lekárovi a nosili načas ospravedlnenky. S krúžkovou činnosťou 

oboznámila Mgr. Ondášová, vyzdvihla žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych vystúpeniach 

a  súťažiach. Výchovný poradca Mgr. Semanová oboznámila rodičov končiacich žiakov s odbormi, 

ďalej o možnosti a potrebe ďalšieho vzdelávania sa na OU.                   So stavom pokladne rodičov 

oboznámila Mgr. Belejová, ktorá požiadala rodičov, aby všetci doplatili dohodnutý poplatok ZRŠ. 

Potom rodičia mali navštíviť triednych učiteľov. 

 

3. Celoškolské ZRŠ sa uskutočnilo 06.06.2018. Rodičov  privítala riaditeľka Mgr. Figľárová,  

 predsedníčka Mgr. Ondášová a oboznámila s programom. Výchovno – vzdelávacie výsledky, 

správanie  a dochádzku za II. polrok predbežne vyhodnotila riaditeľka Mgr. Figľárová.                 

Mgr. Ondášová vyhodnotila krúžkovú činnosť a úspechy školy. Rodičia boli oboznámení                 s 

počtom prijatých žiakov na ďalšie vzdelávanie v  OU – Mgr. Semanovou. Pokladník                  Mgr. 

Belejová oboznámila rodičov so stavom pokladne, potom zasadol výbor ZRŠ a skontroloval 

pokladňu. Po zasadnutí boli rodičia požiadaní, aby navštívili triednych učiteľov.  

 Triedni učitelia si podľa potreby pozývajú rodičov a riešia priebežne počas školského roka 

dochádzku, správanie a pod. 
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Príloha č. 17 

 

Záverečná správa zo zasadnutí Rady školy pri ŠZŠ Ul. SNP 49, Krompachy za rok 

2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 

Dátum: 26.6.2018 

 

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve.  

 

1.Zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 14.09.2017 

 Na zasadnutí RŠ riaditeľka Mgr. Figľárová predložila správu o výchovno–vzdelávacích 

výsledkoch školy za školský rok 2016/2017, vyhodnotila výchovno vzdelávacie výsledky. Členov RŠ 

informovala o organizácií školského roka 2017/2018, oboznámila s počtom tried a novo prijatých 

žiakov. PaedDr. Kahanová informovala o inovácií školského vzdelávacieho programu školy, kde 

poukázala na doplnenie v školskom vzdelávacom programe. 

 

2. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 21.02.2018. 

 Na tomto zasadnutí informovala riaditeľka Mgr. Figľárová o voľbách členov do RŠ z radov 

rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Voľbami do RŠ za pedagogických 

zamestnancov boli zvolení: Mgr. Ondášová a Mgr. Koršňáková, za nepedagogických – Bc. 

Bandžuchová, za rodičov – pani  Gizela Pokutová, Agnesa Dunková,  Lucie Všiváková a pán Matúš 

Macko. Na tomto zasadnutí členovia RŠ zvolili predsedu RŠ Mgr. Ondášovú.     

 

3. Zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 09.04.2018. 

 Na tomto zasadnutí členovia RŠ boli oboznámení so štatútom RŠ a ktorý bol jednohlasne 

schválený. S výročnou správou o činnosti RŠ členov oboznámila Mgr. Ondášová. Správu 

o výsledkoch hospodárenia za rok 2017 predniesla Bc. Bandžuchová. Bola prerokovaná                  -

Výročná správa o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018 Mgr. Ondášová. 

 

4. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 24.05. 2018. 

 Na tomto zasadnutí sa uskutočnilo výberové konanie. Členovia RŠ uskutočnili pohovor 

s účastníčkou a pristúpili k tajným voľbám.  Za riaditeľa školy  zvolili Mgr. Figľárovú. 

 

5. Zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 15. 06. 2018.                                                                                 

 Na tomto zasadnutí členovia  RŠ  boli oboznámení s projektovou dokumentáciou               

k stavbe pavilónu na Ul. SNP 49. Bc. Bandžuchová predniesla stav a čerpanie rozpočtu k 31.05.2018. 

Členovia RŠ vykonali obhliadku priestorov pracoviska ŠZŠ na Lorencovej 45. 
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Príloha č. 18 

 

Záverečná správa o činnosti na úseku žiackej a učiteľskej knižnice za šk. rok 2017/2018 

 
Vypracovala: Regína Bandžuchová 

Dátum: 27.6.2018 

 

 

K 27.6.2018 je stav v školskej knižnici nasledovný:  

- učiteľská knižnica obsahuje 270 kníh  

- žiacka knižnica obsahuje 180 kníh.  

      

 

     Počas školského roka 2017/2018 bolo spolu zakúpených 11 publikácií:  

- z toho 5 kníh do učiteľskej knižnice s názvom:  

Hry a matematika – 3ks 

Ochrana života a zdravia – 2ks     

- do žiackej knižnice bolo zakúpených 6 publikácií: 

Dinom - dánom – 3ks 

Meluzína Jozefína – 1ks  

Ovce.sk – 2k.  

 

 

 

V dobe od 4.9.2017 do 27.6.2018 učitelia vo veľkej miere  využili možnosť vypožičania kníh či už na 

sebavzdelávanie alebo ako učebné pomôcky na vyučovacie hodiny či školské aktivity.  

    

K dnešnému dňu, t. j. 27.6.2018 je stále vypožičaných 14 knižných publikácií.  
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Príloha č. 19 

 

Záverečná správa na úseku skladu školských učebníc za šk. rok 2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Šimková 

Dátum: 26.6.2018 

     

 V školskom roku 2017/2018 boli učebnice zoradené podľa ročníkov a variantov. Následne 

bol ich počet a stav zaevidovaný do skladových kariet zásob. Počas celého školského roka sa 

vykonávali nasledovné činnosti spojené s prevádzkou skladu učebníc: 

 

- rozdávanie učebníc podľa potrieb a požiadaviek pedagógov  

- rozdávanie došlých pracovných listov 

- objednávanie učebníc a pracovných listov 

- vedenie priebežná evidencie učebníc 

- zápis nových učebníc do skladových kariet zásob 

- preberanie učebníc od triednych učiteľov na konci školského roka  

- priebežné ukladanie a triedenie podľa ročníkov a variantov 

- vedenie evidencie zapožičaných učebníc inej škole 
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Príloha č. 20 

 

Záverečná správa činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

za šk. rok 2017/2018 

 
Vypracoval: Ivan Šumjaci 

Dátum: 27.6.2018 

 

V tomto školskom roku 2017/2018 som sa riadil plánom práce pedagogického asistenta. 

 

Zameranie na činnosť pedagogického asistenta 
 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- pedagogický dozor počas prestávok  

- konzultácia s rodičmi s cieľom zapojenia do procesu vzdelávania svojich detí 

- individuálny pedagogický prístup k žiakom s variantom B, C 

 

 

Absolvovanie akcií v školskom roku 2017/2018 

 

- Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi  

- mikulášsky večierok 

- deň detí 

- Haloween 

- výtvarné súťaže 

- Zober loptu, nie drogy 

- nohejbalový turnaj v Spišských Vlachoch 

- športové dopoludnie na školskom dvore 

- stolnotenisový turnaj v Košiciach 

 

 

                                                            

Úlohou počas celého školského roku rozvíjať schopnosti žiakov s variantom B,C. Napomáhanie im 

do zaradenia sa do školského procesu. Vyučujúci učitelia mi vychádzali v ústrety, spolupráca s nimi 

mi priniesla nové skúsenosti a vedomosti do ďalšieho pracovného úspechu. 
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Príloha č. 21 

 

Záverečná správa činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

za šk. rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Regína Bandžuchová 

Dátum: 28.6.2018 

 

 

V tomto školskom roku 2017/2018 som sa riadila plánom práce pre asistenta učiteľa, ktorý som mala 

vypracovaný na tento školský rok.  

 

Moja činnosť bola zameraná na:  
 

- individuálny pedagogický prístup k žiakom s variantom B, C 

- pedagogický dozor počas prestávok  

- konzultácie s rodičmi 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- konzultácia s rodičmi s cieľom zapojenia do procesu vzdelávania svojich detí 

 

 

Absolvovala som tieto akcie, ktoré boli v tomto celoročnom pláne: 

  

- mikulášsky večierok 

- úprava školského pozemku 

- mesiac úcty k starším 

- haloween 

- slovo o slove - Gelnica 

- deň detí  

- zober loptu, nie drogy 

- výtvarné súťaže  

- športové dopoludnie na školskom dvore 

- prednáška o bezpečnosti počas prázdnin 

                                                                                      

Mojou úlohou bolo počas celého školského roku rozvíjať schopnosti žiakov s variantom B,C 

a napomáhať im do zaradenia sa do školského procesu. Vyučujúci učitelia mi vychádzali 

v ústrety, spolupráca s nimi mi priniesla nové skúsenosti a vedomosti. 
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Príloha č. 22 

 

Plán koordinátora prevencie a bezpečnosti, BOZP, PO a CO na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovala: PhDr. Ingrid Gondová 

Dátum: 28.8.2018 

 

September: 

- monitorovať správanie sa žiakov, v prípade podozrenia na porušovanie ich zdravého 

osobnostného vývinu , alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia 

alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť 

vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa , prípadne 

psychológom, odbornými zamestnancami, soc. kurátorom, pediatrom, policajtom. 

- meranie masiek a vypracovanie karty CO    

- počas školského roka sledovať školskú úrazovosť, evidovať a riešiť  

- zhotovenie nástenky koordinátora  

- sledovať  smernice, vypracovanie plánu koordinátora                        

 

Október:   
- spolu s vedením školy kontrola a dodržiavanie zákazu pitia alkoholu a iných škodlivín v  škole                                                                                                       

- kontrola bezpečnostných žlto- čiernych pásov na schodoch v budovách ŠZŠ   

- Prezentácia- Ako predchádzať úrazom v škole. Osloviť Slovenský červený kríž prípadne iné 

organizácie. 

- upozorňovanie žiakov aby nenosili do školy predmety ohrozujúce seba a zdravia spolužiakov, 

zamestnancov školy                                                   

 

November: 

- kontrola stavu budovy, bleskozvody a iné poškodenia nahlásiť vedeniu školy 

- Zorganizovať účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa a didaktické hry pre žiakov I. stupňa. 

- Prizvať sokoliarov, prípadne iné organizácie nápomocné škole .             

 

December:    
- Beseda: Práva dieťaťa . Zamerať sa na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch, 

telesné týranie, emocionálne týranie, nedostatočné napĺňanie jeho základných potrieb. 

Poškodenie osobnosti                   

- aktualizácia nástenky koordinátora BOZP v priestoroch školy                                                                                 

- kontrola ľadu na schodišti a dlažbe pred budovou ŠZŠ     

 

Január: 

- kontrola ľadu v objekte školy, pred budovou školy  

- Prezentácia: Ochrana pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím, zanedbávanie. Prizvať 

psychológa, Mestskú políciu, Policajný zbor .                           

 

Február:     
- spolu s vedením školy kontrola a dodržiavanie zákazu pitia alkoholu a iných škodlivín v škole    

- Prezentácia: Šikanovanie na školách, pomoc žiakom, prevencia. Prizvať školského psychológa. 

Sledovanie záznamu DVD.                                                            

 

Marec:  
- cvičný poplach . Prizvať technika BOZP, názorné ukážky hasenia, použitie hasiaceho prístroja. 
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Apríl: 

- Vychádzka do terénu: Bezpečnosť na cestách, pomoc pri úraze. Návšteva hasičskej stanice.  

- kontrola zákazu fajčenia v objekte školy      

 

Máj: 

- Prednáška: Riziká práce v zahraničí, prevencia pred neľudským zaobchádzaním  

- kontrola zákazu fajčenia v objekte školy  

 

Jún: 

- zorganizovanie účelového cvičenia pre II. stupeň a športových hier pre I. stupeň ŠZŠ  -prizvať 

štátne vzdelávacie a spoločenské inštitúcie ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor,  

organizácie Slovenský skauting, Sokol, Orol, Slovenský červený kríž, Slovenský zväz ochrancov 

prírody, a iné organizácie.            

- Beseda: Slušné a bezpečné správanie sa počas letných prázdnin. Prizvať  Mestskú políciu, 

Policajný zbor.                                                             

- vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy              
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Príloha č. 23 

 

Plán koordinátora Prvej pomoci na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Alena Lešková 

Dátum: 29.8.2018 

 

 Cieľom koordinátora prvej pomoci  je upevňovanie už osvojených  základných 

vedomostí a zodpovedných postojov  žiakov  Špeciálnej základnej školy v oblasti poskytovania prvej 

pomoci v rámci ich možností a oboznámiť ich s prevenciou proti bežným úrazom a ochoreniam.   

 

Mojou  prvoradou úlohou je v rámci  účelových cvičení a iných podobných aktivít školy, ako 

aj priebežne počas celého školského roka oboznámiť žiakov s bezpečným správaním sa počas týchto 

aktivít, naďalej prehlbovať už čiastočne osvojené poznatky žiakov a odovzdávať nové teoretické a 

praktické poznatky o  poskytovaní prvej pomoci najmä prvej pomoci pri bezvedomí, úpale, 

popáleninách, pri  zatvorených a otvorených zlomeninách končatín ku ktorým dochádza pri 

najbežnejších životných situáciách najmä pri poľadovici v zime a extrémnych horúčavách v lete, 

kedy dochádza k ohrozeniu a poškodeniu zdravia a taktiež ako tomu predchádzať. Zameriavam sa aj 

na prevenciu proti bežným ochoreniam ako je chrípka. Vediem žiakov  k hlbšiemu poznaniu 

a porozumeniu jednotlivých oblastí poskytovania prvej pomoci a vytvoreniu zmyslu pre osobnú 

zodpovednosť  v tejto oblasti. 

Ďalšou úlohou koordinátora prvej pomoci je komplexná aj priebežná kontrola obsahu 

lekárničiek, dopĺňanie obsahu lekárničiek podľa aktuálnych predpisov a taktiež aj kontrola exspirácie 

zdravotníckeho materiálu v daných lekárničkách, ktoré sú umiestnené v budove školy na SNP ulici 

a na Lorencovej ulici. 

 

 

Aktivity: 

- Oboznámiť žiakov so  Svetovým dňom Prvej pomoci (8.9.2018) 

- Prevencia proti bežným ochoreniam -  chrípka a nachladnutie 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri popáleninách 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri otvorených poraneniach 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri zlomeninách hornej končatiny, dolnej končatiny 

- Upozorniť a upovedomiť žiakov „Ako predchádzať úrazom hlavne počas zimného a letného 

obdobia“ 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri topení sa 

- Oboznámiť žiakov s Medzinárodným dňom Červeného kríža (8.5.2019) 
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Príloha č. 24 

 

Plán koordinátora environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania na školský rok 

2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Denisa Hvizdošová 

Dátum: 3.9.2018 

 

     Plán práce environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania vychádza z Plánu práce školy na 

školský rok 2018/2019.  

     Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi 

organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie 

nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a 

uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne 

prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 

      

Environmentálne aktivity rozvíjajú tieto kľúčové postoje a kompetencie žiakov: 

 vytvárať si pozitívny vzťah ku prírode a životnému prostrediu, 

 podieľať sa na ochrane kultúrnych a historických hodnôt, 

 mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku 

s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

 uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 

k životnému prostrediu, 

 uplatňovať ekologické a estetické hľadiská pri pretváraní životného prostredia. 

 

PRÍNOS ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY K ROZVOJU OSOBNOSTI ŽIAKA 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 

na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;  

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka k životnému prostrediu;  

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni;  

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská;   

schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

 

V oblasti postojov a hodnôt  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia;  
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 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu;  

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu;  

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019: 

1. nadobudnutie vedomostí v environmentálnej problematike, 

2. utváranie postojov v environmentálnej problematike vo všetkých predmetoch, 

3. zapájanie žiakov do rôznych súťaží a aktivít v environmentálnej oblasti, 

4. vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu, 

5. udržiavanie čistoty v triede, škole, aj v jej okolí, 

6. spolupráca s príslušnými organizáciami, 

7. zapojiť sa do vzdelávania učiteľov v oblasti environmentálnej výchovy a globálneho 

vzdelávania, ktoré organizuje MPC- PO. 

 

PLÁN ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH: 

September      Oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy a ochranou školskej zelene 

Október          Zdravá výživa a naše zdravie – 16.10.2018 Deň výživy  

November      Pohybom k zdraviu 1 – športové dopoludnie, popoludnie 

December      Vianočný čas, vianočné zvyky a tradície  

Január           Výroba kŕmitiek pre vtáčiky 

Február         Výtvarná súťaž – Najkrajšie srdiečko  

Marec            Svetový deň vody – čistenie okolia potoka 

Apríl              Medzinárodný deň Zeme – čistenie okolia školy 

Máj                Deň slnka – výtvarná súťaž  

Jún                 Pohybom k zdraviu 2 – športové dopoludnie, popoludnie 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY: 

 uskutočňovať a dokumentovať priame pozorovanie životného prostredia v škole a v jej okolí,  

 práca s príručkami OCHRANA PRÍRODY VČERA, DNES A ZAJTRA, SVET LÚK 

A PASIENKOV, SVET LESOV, OBJAVUJEME STROMY A KRY, ZELENÝ BALÍČEK, 

ODPADY, VODA, ENERGIA, DOPRAVA, 

 organizácia vychádzok s využitím prírodných zaujímavostí danej oblasti, 

 spolupracovať s organizáciou Mestské lesy Krompachy, 

 vysádzanie zelene v školskom areáli a pravidelne sa o ňu starať, hlavne na vyučovacích 

hodinách pracovného vyučovania, 

 pravidelne sa starať a ošetrovať zeleň v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 triediť odpad v škole počas celého roka, 

 pôsobiť na žiakov – využívať významné dni venované ochrane prírody a ochrane zdravia 
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Príloha č. 25 

 

Plán práce koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu na školský rok 

2017/2018 

 
Vypracovala: Mgr. Marta Belejová 

Dátum: 28.8.2018 

 

Cieľom  VMR  v školách je vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, 

schopné konať a správať sa v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou 

spoločnosťou vo svojom sexuálnom, manželskom a rodinnom živote.   

Výchova k manželstvu a rodičovstvu v tomto školskom roku bude zameraná na utváranie 

základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva 

v súlade s etickými normami. 

SEPTEMBER:  

Vypracovanie plánu koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. 

Zhotovenie nástenky koordinátora. 

Zahájiť aktivity zdravej výživy – 1krát v týždni zdravá desiata. Registrácia projektu „Recykluj a 

vyhraj“. 

Zahájiť aktívnu pohybovú činnosť – Registrácia projektu „Zober loptu, nie drogy“ 

23.9. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi – beseda. 

OKTÓBER:  

Deň starých rodičov – úcta k starým rodičom,  príbuzenské vzťahy diskusia spojená s výrobou 

darčeka pre starých rodičov. 

NOVEMBER:     

19.11.- Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania 

detí, nácvik bezpečného správania v rizikových situáciách. 

DECEMBER:  

6.12. Sviatok svätého Mikuláša, patróna detí. Nácvik programu. 

Vianočné zvyky v rómskych rodinách – premietanie  vianočnej rozprávky. 

JANUÁR: 

Priateľstvo medzi opačným pohlavím - zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha 

rozvíjať interpersonálne vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti. Spoločenské hry. 

FEBRUÁR: 

10.2. Svetový deň manželstva. Diskusia spojená s premietaním filmu.       

MAREC:  

8.marec – MDŽ. Úloha ženy,  matky v rodine – riadený rozhovor. 

APRÍL: 

Puberta a zmeny v puberte – beseda. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty. Pohlavné 

choroby a antikoncepcia Beseda spojená s prehliadaním zdravotníckych  letákov.     

MÁJ:  

Deň matiek– význam a úloha matky pre rodinu, úcta k matke. Naučenie básničky o mame - výroba 

srdiečka pre mamku. 

15.5. Deň rodiny -  Pôvod a história Rómov a ich rodín.  Beseda spojená s premietaním filmu na 

interaktívnej tabuli . 

JÚN:  

1.jún  - MDD – športové aktivity na školskom dvore. 

Zrealizovanie Športového dňa v rámci školy. 

Vyhodnotenie činnosti na úseku VMR.  

Vypracovanie hodnotiacej správy VMR. 

Plán VMR je otvorený , možno ho počas roka dopĺňať, meniť podľa možnosti a požiadaviek. 
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Príloha č. 26 

 

Plán koordinátora drogovej prevencie na školský rok 2018/2019 

 
Vypracoval: Mgr. Michal Salanci 

Dátum: 30.8.2018 

 

HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE. 

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. 

Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu 

jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. 

Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho 

programu: - osobnostný a sociálny rozvoj - ochrana života a zdravia. 

Koordinátor prevencie bude monitorovať, koordinovať a metodicky usmerňovať 

preventívnu protidrogovú výchovu na škole, spolupracovať s vedením školy, výchovným 

poradcom, triednymi učiteľmi.  

CIELE. 

1. Spolupráca s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi 

    a ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie drogových závislostí 

2. Poradenstvo v oblasti prevencie drogových závislostí 

3. Koordinácia a iniciácia preventívnych aktivít na škole 

4. Spolupráca s rodičmi žiakov v oblasti prevencie drogových závislostí 

5. Zisťovanie aktuálneho stavu v problematike drogových závislostí 

6. Riešiť problémy súvisiace s patologickými javmi. 

PLÁN. 

 September: „Neber drogy - športuj“ – športové hry pre žiakov. 

 

 Október: „Aktívnym športom proti droge“ – športové hry pre žiakov. 

 

 November: Prednáška pre žiakov na tému – škodlivosť alkoholu. 

 

 December: „Droga a ja“, výtvarné spracovanie témy žiakmi. 

 

 Január: Výtvarný „rozhovor“ o škodlivosti drogy – výtvarná aktivita. 

 

 Február: Deň bez tabaku. Prednáška na tému škodlivosť fajčenia. 

 

 Marec: „Šport je lepšia voľba ako droga“  – športové hry pre žiakov. 

 

 Apríl: „Športom proti droge“ – športové hry pre žiakov. 

 

 Máj: „Zober loptu nie drogy“ – športová aktivita. 

 

 Jún: Zhrnutie práce koordinátora prevencie a zhotovenie záverečnej správy. 
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Príloha č. 27 

 

Plán práce koordinátora výchovy k ľudským a detským právam na školský rok 

20108/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Karolína Stehlíková 

Dátum: 28.8.2018 

 

Ľudské práva v súčasnosti 
Ľudské práva dnes definujeme ako „oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne 

využívať svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných a iných túžob a 

cieľov. Sú také podstatné pre dôstojnosť a autentickosť ľudskej bytosti, že by ich mala rešpektovať 

každá politická moc.“  

Hlavné úlohy: 

- vytvoriť také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cítilo bezpečne, dobre, sebaisto 

- poznať svoje práva, využívať ich a súčasne dodržiavať povinnosti je základným právom, ale 

aj povinnosťou každého jednotlivca 

- viesť deti k poznaniu, že práva patria všetkým deťom bez rozdielu, že nie na všetko majú 

právo, že každé právo súvisí s výkonom povinností a zodpovednosti 

- rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa, t.j. životné zručnosti či komplex spôsobilostí tak, aby 

preukázali vedomosti, zručnosti a postoje 

- spolupráca s vedením školy, triednymi  učiteľmi a ostatnými pedagógmi v oblasti ľudských 

a detských práv 

- základné pojmy a zručnosti z oblasti ľudských práv prostredníctvom zážitkového učenia 

formou triednych i školských podujatí 

September 
Zhotoviť nástenku, ktorá obsahuje práva detí, informácie o práci UNICEF, číslo Linky detskej istoty 

116 111 ,Linka detskej dôvery 055/234 72 72 

„Svet a detské práva“ – Dohovor o právach dieťaťa- beseda, kartičky s detskými právami  

 

Október 

„Niekto musí z kruhu von“ – diskusia a hra o diskriminácii, pestovanie úcty  k starým ľuďom  

 

November 

„Neubližovať a neurážať iných“ - Medzinárodný deň tolerancie 16. 11. – rozhovor, asociačná hra 

„Olympiáda ľudských práv“ –súťaž v triedach 

 

December 

„Namaľuj si svoje práva“ – naše práva a povinnosti pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv 10. 

12. – výtvarná aktivita 

Predsudky a diskriminácia – poukázať na to, že všetci sme zvnútra úplne rovnakí aj keď sa zdá, že 

zvonku sa líšime – beseda, aktivity s obrázkami  

 

Január 

„My sa radi hráme“ – právo na hru a voľný čas - pri príležitosti Svetového dňa mieru 1. 1. – 

prezentácia, situačná hra 

 

Február 

„Oči a srdcia plné lásky“ – právo na lásku a porozumenie – práca s interaktívnou tabuľou, rozhovor 

 

Marec 

25. 3. Deň zápasu za ľudské práva –základné právo na život je veľmi dôležité - prezentácia, výroba 

bielej stužky  
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Apríl 

Boj proti šikanovaniu – zdôrazniť negatívy a ich dôsledky, tvorba plagátu  

Právo a povinnosť sa vzdelávať a jeho dôležitosť – vzdelávací proces v oblasti ľudských práv – 

video, beseda  

 

Máj 

Prejavy intolerancie a rasovej neznášanlivosti, ktoré porušujú ľudské práva - prezentácia  

 

Jún 

Inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie v oblasti ochrany ľudských práv – prezentácia, 

rozhovor ,situácia v našom meste 
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Príloha č. 28 

 

Plán práce internetovej komisie na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovali: Mgr. Janka Koršňáková, Ivan Šumjaci 

Dátum: 30.8.2018 

 

Webová stránka sa v modernej informačnej spoločnosti stáva významným médiom vhodným na 

prezentáciu. Je úžasným komunikačným prostriedkom medzi školou a rodičmi, potenciálnymi 

žiakmi, sponzormi, spolupracovníkmi a partnermi v projektoch. Poskytuje tiež dostatočný priestor na 

prezentáciu prác žiakov a zverejňovanie edukačných materiálov. Oficiálna webová stránka školy je 

právom označovaná za jej elektronickú vizitku. 

Webová stránka školy má v prvom rade informačný význam vo vzťahu k verejnosti                 a k 

rodičom. Je dôležitou súčasťou prezentácie školy a komunikačným prostriedkom práce        s 

verejnosťou. V tlačenej a obrazovej forme sa na nej objavuje celý rad materiálov (textov, fotografií, 

zvukových nahrávok a i.), ktoré prispievajú k modernému obrazu školy, učiteľov     a samozrejme, aj 

žiakov. Je zdrojom relevantných informácií, týkajúcich sa vzdelávania. 

Významným médiom na prezentovanie školy sa taktiež stáva aj televízia a tlač (Kromsat, 

Krompašský spravodajca). 

 

 

Počas mesiacov september - jún budeme: 

 

- zbierať podklady (správy, fotografie, dokumenty) k aktualizácii webovej stránky školy, 

publikovať uskutočnené aktivity na internetovej stránke školy.  

- pravidelne kontrolovať všetok materiál uverejnený na webovej stránke školy, kontrolovať 

presnosť a aktuálnosť všetkých odkazov na stránke školy.  

- pravidelne zverejňovať a kontrolovať všetok materiál uverejnený vo videoslučke mestskej 

televízie Kromsat, kontrolovať presnosť a aktuálnosť prezentácií.  

- zverejňovať uskutočnené aktivity školy v Krompašskom spravodajcovi  

- spolupracovať s vedením školy  
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Príloha č. 29 

 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Sylvia Semanová 

Dátum: 28.8.2018 

 

Konzultačné hodiny: 

Spôsob komunikácie: 

Osobne: - v párny týždeň: Utorok  – 15.00 hod – 16.00 hod. 

              - v nepárny týždeň:  Štvrtok –  09.45hod. –10.45 hod.   

 

Telefonicky: 053/ 4472567 

Písomne: ŠZŠ , SNP 49,Krompachy, 053 42 

E-mailová adresa: semanjs@azet.sk 

 

Výchovné poradenstvo   

- Profesijná orientácia 

- Pomoc pri poruchách učenia a správania 

Poradenská činnosť 

- poradenstvo pri voľbe povolania  

- poradenstvo pri vyhľadávaní škôl a školských zariadení vhodných pre vzdelávanie a výchovu  

konkrétnych detí a mládeže so  špeciálno-pedagogickými potrebami 

- poradenské služby pri výbere ďalšieho štúdia na strednej škole smerujúceho k voľbe  povolania 

- poradenský servis pre rodičov  

 -     riešenie výchovných  problémov a problémových žiakov školy 

-    poradenský servis pre učiteľov 

Cieľ práce  je formovanie osobnosti žiaka z pozície jeho ochrancu a poradcu. K dosahovaniu 

tohto cieľa je potrebné konkretizovať čiastkové ciele : 

-  upriamiť pozornosť žiaka na kvalitné reflektovanie sveta ( sveta, v ktorom žije, ale i toho 

v globálnom chápaní ) 

-  učiť žiaka hľadať cestu k sebe samému 

-  ponúknuť žiakovi možnosti ako prispieť k včasnému prekonávaniu a odstraňovaniu tých 

vonkajších vplyvov a podmienok, ktoré zasahujú rušivo do jeho vývoja 

-  redukovať počet žiakov, ktorí nejavia záujem o formulovanie svojich prianí a záujmov vo vzťahu 

k realite 

-  podnecovať a rozvíjať aktivitu žiaka pri riešení problémov ( osobných a sociálnych ) 

-  motivovať žiaka k zapojeniu sa do pozitívnych sociálnych vzťahov 

-  mobilizovať osobnosť žiaka k zapojeniu sa do aktívneho procesu 

-  iniciovať riešenie adaptačných problémov 

-  učiť žiaka poznávať vlastné predpoklady pri rozhodovaní o voľbe štúdia 

-  podporovať postupné vytváranie žiakových študijných a profesijných prianí, cieľov a perspektív 

-  podporovať záujmovú činnosť ako významný prostriedok ďalšieho formovania osobnosti žiaka 

-  priviesť žiaka k porozumeniu rodinného systému, v ktorom sa nachádza a k optimalizácii 

fungovania sociálnych vzťahov v rodine. 

Vychádzajúc z týchto úloh, naplánovala som si na tento školský rok nasledujúce aktivity : 

 

SEPTEMBER :  

 Vypracovanie plánu výchovného poradenstva na školský rok 2018/2019. 

 Prvé individuálne rozhovory so žiakmi a rodičmi o možnostiach ďalšieho štúdia žiakov. 

 Vypracovanie zoznamu žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2018/2019. 

 Práca s PROFORIENTOM: spresnenie evidencie žiakov končiacich školskú dochádzku. 

 Zhotovenie nástenky profesijnej orientácie a zavedenie konzultačných hodín. 
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OKTÓBER :   

 Komunikovať s triednymi učiteľmi, zistiť výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. 

 Kolektívne a skupinové rozhovory so žiakmi a individuálne konzultácie s problémovými žiakmi. 

 U končiacich žiakov a žiakov v deviatom ročníku zistiť záujem o štúdium v OU. 

 Poskytovať informácie žiakom v oblasti profesijnej orientácie. 

 Beseda: ,,Kam na odbornú školu“. 

NOVEMBER :     

 Vypísanie prihlášok končiacich žiakov v PC  - PROFORIENT. 

 Účasť na porade výchovných poradcov  

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko. 

 Prednáška spojená s besedou na tému „ Naučím sa učiť". 

DECEMBER :  

 Uskutočniť exkurziu so žiakmi školy, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v Krompachoch 

v priestoroch OU na Maurerovej ulici a na Družstevnej ulici v priestoroch Múzea. 

 Monitor pretrvávajúcich negatívnych prejavov v správaní žiakov. 

JANUÁR : 

 Individuálne pohovory so žiakmi, ktorí končia školskú dochádzku a ich rodičmi s upresnením na ich 

voľbu povolania. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Beseda : „Vyberám si povolanie“. 

 Vyhodnotiť činnosť VP za I. polrok, oboznámiť s výsledkami práce na gremiálnej porade. 

FEBRUÁR : 

 V spolupráci s vedením školy riešiť dlhodobo absentujúcich v škole. 

 Skompletizovať prihlášky končiacich žiakov / psychologické vyšetrenie , lekárske potvrdenie, 

potvrdenie riaditeľom školy ,zápisný lístok/a zaslať do OU. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Beseda so žiakmi II. stupňa na tému : Profesijná orientácia. 

 Pomoc žiakom pri výbere zamestnania.  

MAREC : 

 Vzdelanie ako nevyhnutnosť pre získanie zamestnania. Definitívne vyplnenie prihlášok na OU a ich 

odovzdanie na potvrdenie, zabezpečenie lekárskej prehliadky žiakov u detských lekárov  

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Beseda na tému: “Riziká práce v zahraničí“ 

APRÍL :   

 S vedením OU v Krompachoch dohodnúť termín prijímacích pohovorov (podľa počtu uchádzačov 

zabezpečiť prijímacie pohovory v našej škole ). 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Zber odpadkov na Líščom vrchu – viesť žiakov k manuálnej práci. 

MÁJ:  

 Beseda na tému: Záškoláctvo. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Zabezpečiť prijímacie pohovory a účasť všetkých žiakov, ktorí sa hlásia do OU. 

JÚN:  

 Beseda na tému: Prevencia obchodovania s ľuďmi. 

 Práca s PROFORIENTOM, aktualizácia údajov. 

 Vyhodnotenie činnosti na úseku výchovného poradenstva. 

 Vypracovanie správy o činnosti VP za školský rok 2018/2019. 
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Príloha č. 30 

 

Plán práce koordinátora prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania na školský 

rok 2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Svetlana Dravecká 

Dátum: 30.8.2018 

 

     Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie 

inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované 

použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia 

alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede či výchovnej 

skupine a odohráva sa najmä v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo 

vyučovania.  

Hlavné úlohy: 

1. Spolupráca s vedením školy, triednymi  učiteľmi a ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie   

kriminality, šikanovania. 

2. V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 

zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na 

problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch, informovať o možnostiach pomoci.  

3. Venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku. 

4. Realizovať  aktivity, beseby v škole. 

5. Zameriavať sa na akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl, poskytovanie čo najviac informácii 

nielen o fyzickom, ale aj duševnom zdraví. 

 

September  
Zabezpečiť nástenku na tému prevencia kriminality, delikvencie a šikanovania. Vypracovanie plánu 

koordinátora prevencie  kriminality a šikanovania. Oboznámiť žiakov so školským poriadkom so 

zvýraznením riešenia problematiky kriminalita, delikvencia a šikanovanie.  

Október 

Rozhovor a diskusia na tému kriminalita v blizkom okolí. 

November  
Medzinárodný deň boja proti fajčeniu /20. 11./ Európsky týždeň boja proti drogám - prezentácie 

antireklama drogám a alkoholu. Vytvoriť leták boj proti drogam, alkoholu a fajčeniu. 

December  
Beseda o zdravom životnom štýle  o svojich zálubach. 

Január  
Deklarácia práv dieťaťa –Diskusia o negatívnych javoch v spoločnosti, vplyv médií na mladého 

človeka, kyberšikana.  

Február  

Beseda s pracovníkom polície na temu: „Kriminamita“ 

Marec 

Prezentáciu na temu: „Šikanovanie“.  

Apríl 
Čo je domáce násilie oboznámenie a prezentácia o domácom násili. 

Máj 

Deň rodiny. Rozhovory na tému: „Rodina základ spoločnosti“.  

Jún  
Hurá prázdniny- poučenie žiakov o slušnom správani sa počas letných prázdnin. 
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Príloha č. 31 

 

Plán práce koordinátora výchovy k zdravému životnému štýlu na školský rok 2018/2019  

 
Vypracovala: Mgr. Marcela Kolcunová 

Dátum: 30.8.2018 

 

  

Cieľom výchovy k zdravému životnému štýlu v školskom roku 2018/2019, je informovať 

žiakov  o zásadách správnej výživy, usmerňovať ich postoje  k vlastnému zdraviu a propagovať 

zásady zdravého životného štýlu. Zamerať sa na zvýšenie fyzickej aktivity v škole a aj vo voľnom 

čase. 

 

 

Úlohy výchovy k zdravému životnému štýlu: 

-  aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a              

zdravému životnému štýlu, 

-  realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia,  

-  zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít,  

-  venovať  zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, 

-  informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych látok. 

-  súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS  zapojiť žiakov  do školskej kampane    

Červené stužky 

 

 

Aktivity budeme  uskutočňovať formou pútavých prezentácií , ochutnávok zdravých pokrmov 

a nápojov, výtvarnými aktivitami, športovými aktivitami, ako aj vlastnou tvorbou žiakov.  

 

-  september:  Týždeň propagácie zdravého životného štýlu, -  besedy, prezentácie.  

-  október:      Svetový deň výživy – ovocie a zelenina ochutnávka. 
-  november:  Európsky týždeň boja proti drogám, alkoholu a tabaku  – rozhovor, výtvarná    

                        aktivita.                                                                                  

-  december:   Boj proti HIV – červené stužky – výtvarná aktivita. 

-  január:        Hry na snehu – sánkovanie. 

-  február:      Zdravé, nezdravé potraviny – Obrúsok prestri sa. - edukačná hra. 

-  marec:         Svetový deň vody – výtvarná aktivita. 

-  apríl:           Svetový deň zdravia – pohybová aktivita. 

-  máj:             Deň mlieka – prezentácia. 

-  jún:             Hravé popoludnie – pohybové hry. 
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Príloha č. 32 

 

Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov na školský rok 

2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Janka Šumjaciová 

Dátum: 28.8.2018 

 

HLAVNÝ CIEĽ:  

Vytvárať optimálne podmienky na zdravý telesný, duševný a sociálny vývoj jednotlivca.  

Zabezpečiť primárnu prevenciu drogových závislostí a iných návykových látok, a tak  

zamedzovať rastu závislostí. Podporovať rozvoj kladných životných postojov a takých hodnotových 

orientácií a aktivít, ktoré zamedzia siahať po drogách a návykových látkach. V spolupráci so školou  

viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, k ochrane zdravia a k vytváraniu správneho hodnotového 

rebríčka. K zabezpečeniu primárnej drogovej prevencie spolupracovať s vedením školy, výchovným 

poradcom, triednymi učiteľmi.  

V spolupráci s vedením školy koordinovať a metodicky usmerňovať prevenciu protidrogových  

závislostí , šikanovania a  informačnú činnosť pedagogických zamestnancov školy.  

Zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách, seminároch, školení pre koordinátorov prevencie za  

účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti. Sledovať možný výskyt drog, šikanovania a nežiaduceho 

správania na škole.  

 

Prevencia sociálno-patologických javov: 

-Prevencia drogových závislostí 

-Prevencia kriminality, delikvencie a šikanovania 

-Prevencia záškoláctva 

Úlohy a ciele sociálno-patologických javov: 
Vzdelávanie v oblasti prevencie závislosti a iných sociálno-patologických javov podľa ponuky MPC 

a iných subjektov. Spolupráca s vedením školy, triednym učiteľom a ostatnými pedagógmi a rodičmi. 

 September 

-Vypracovať harmonogram primárnej prevencie sociálno-patologických javov na šk. rok 2018-2019 

-Propagovanie v priestoroch školy prevenciu sociálno-patologických javov 

Október 
-Beseda na tému Drogy a právna zodpovednosť 

-Oboznámenie rodičov v rámci primárnej prevencie a o možnosti odbornej pomoci 

November 

-Medzinárodný deň bez fajčenia 

December 

-Beseda k príležitosti svetovému dňu proti AIDS 

Január 

-Šikanovanie medzi mládežou – beseda, film 

Február 

-Beseda na tému Život bez násilia 

-Poskytovať poradenskú službu rodičom o činnosti zameranú na záškoláctvo 

Marec 

-Tvorba plagátov na tému Zdravý životný štýl 

Apríl 

-Beseda na tému Šikanovanie , trestnoprávna zodpovednosť 

Máj 

-Svetový deň pohybom ku zdraviu 

Jún 

-Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti 

-Vyhodnotenie činnosti koordinátora v školskom roku 2018-2019 
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Príloha č. 33 

 

Plán práce koordinátora tvorby školského vzdelávacieho programu na školský rok 

2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Janka Koršňáková 

Dátum: 28.8.2018 

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa postupuje podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto 

diagnózou v základnej škole, t. j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím 

a v ďalších školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných 

škôl alebo pri individuálnom začlenení. 

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov 

s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

 

Vnútorne sa člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na : 

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre 

žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi 

preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. 

 

Základné úlohy počas školského roka: 

1. aktualizácia údajov v Školskom vzdelávacom programe, 

2. úprava Školského vzdelávacieho programu, vkladanie a úprava tabuliek. 
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Príloha č. 34 

 

Plán práce metodického združenia na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Lucia Galdunová 

Dátum: 28.8.2018 

 

Realizácia tohtoročného plánu bude zameraná na: 

o rozvíjanie komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením, 

o hry a aktivity na podporu socializácie detí, 

o oboznámenie sa s projektom „Zelená škola“, 

o hospitácie vedúcej MZ pedagogickým zamestnancom zamerané na skvalitňovanie výchovno-

vzdelávacej činnosti a na identifikovanie silných a slabých stránok edukačnej činnosti 

pedagogických zamestnancov, na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, 

o realizáciu otvorenej hodiny, 

o zvýšenie pozornosti odborno-metodickej problematike vyučovania v špeciálnej škole, 

o kolektívne a tvorivo riešené aktuálne pedagogické problémy, 

o zvyšovanie odbornosti priebežným štúdiom odbornej pedagogickej literatúry a kontinuálnym 

vzdelávaním pedagogických pracovníkov školy, 

o oboznamovanie sa s modernými stratégiami a progresívnymi metódami a formami vyučovania, 

o tvorbu a úpravu školského vzdelávacieho programu, 

o legislatívu a aktuality v rámci školského vzdelávacieho programu, 

o ďalšie aktivity. 

 

Rozdelenie úloh na školský rok 2018/2019 

 

September: 

1. Zostavenie plánu práce MZ, oboznámenie s plánom MZ na školský rok 2018/2019 a jeho 

schválenie, vylosovanie pedagogického zamestnanca na otvorenú hodinu. 

Z: Mgr. Galdunová, 

            vedenie školy, 

      všetci 

2. Úprava učebných osnov (UO) a tematických výchovno-vzdelávacích plánov (TVVP)           pre 9. 

ročník vo variante A, prerokovanie teoretických a praktických problémov v edukačnom procese k ich 

tvorbe. 

        Z: všetci 

    

November: 

1. Projekt „Zelená škola“ 

           Z: Mgr. Pitoňáková, 

                    Mgr. Kolcunová 

2. Úprava UO a TVVP pre 9. a 10. ročník vo variante B, prerokovanie teoretických a praktických 

problémov v edukačnom procese k ich tvorbe. 

        Z: všetci 

3. Pedagogické aktuality a diskusia. 

           Z: všetci 

 

Február: 

1. Otvorená hodina a jej rozbor. 

           Z: určený pg. Zamestnanec 
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2. Úprava UO a TVVP pre 9. a 10. ročník vo variante C, prerokovanie teoretických a praktických 

problémov v edukačnom procese k ich tvorbe. 

        Z: všetci 

3. Diskusia. 

           Z: všetci 

Apríl: 

1. Hry na podporu socializácie detí – aktivity. 

           Z: všetci 

Jún: 

1. Informácie z kontinuálnych vzdelávaní a vzdelávacích podujatí. 

           Z: všetci 

2. Pedagogické aktuality a diskusia. 

           Z: všetci 

3. Zhodnotenie činnosti MZ za školský rok 2018/2019. 

         Z: Mgr. Galdunová 

      

 

 

Vedúca MZ si vyhradzujú právo na zmenu termínov MZ a na zaradenie ďalších stretnutí MZ i mimo 

plánu práce metodického združenia, ako i na zadanie, či zmenu úloh jednotlivým členom MZ počas 

školského roka 2018/2019. 
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Príloha č. 35 

 

Plán práce koordinátora pre finančné vzdelávanie na školský rok 2018/2019 

 

Vypracovala: Mgr. Anna Harmanová 

Dátum: 28.8.2018 

 

 Plán koordinátora pre finančnú gramotnosť na školský rok 2018/2019 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a 

svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré 

sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to označenie 

pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne  reagovať na nové 

osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. 

Ciele finančnej gramotnosti budú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce – práca 

s informačnými zdrojmi,  diskusie, problémové metódy, situačné a rolové hry a pod. Problematika 

financií je veľmi široká, preto program finančnej gramotnosti na našej  špeciálnej základnej škole 

vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 MŠ SR a MF SR. Témy sú 

štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. Naučíme sa 

riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Vzdelávanie sa realizuje 

prostredníctvom zážitkových metód a praktických cvičení  s využitím IKT. 

 

V školskom roku 2018/2019 sa zameriavam na tieto aktivity: 

 

Prvá téma:  Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

September:  Ochrana osobných údajov ( diskusia) 

Október:  Reklamácia ( rolová hra) 

November: Lož má krátke nohy ( rozhovor) 

Druhá téma:  Plánovanie, príjem a práca 

December:  Bez práce nie sú koláče ( rozhovor) 

Január: Rodinný rozpočet  (diskusia) 

Tretia téma: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Február:  Hra na obchod  (situačná hra) 

Štvrtá téma: Úver a dlh 

Marec:  Úver, druhy úverov (rozhovor) 

Apríl:   Dôvera  (diskusia) 

Piata téma: Sporenie a investovanie 

Máj:  Kto nasporí viac?  (rolová hra) 

Šiesta téma: Riadenie rizika a poistenie 

Jún:  Hra na poisťovňu (situačná hra) 
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Príloha č. 36 

 

Plán práce koordinátora rozvoja čitateľskej gramotnosti na školský rok 2018/2019 

 

Vypracovala: Mgr: Anna Šimková 

Dátum: 28.8.2018 

 

          Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka, 

bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Čoraz viac žiakov a dospelých osôb má 

problém so základnými jazykovými zručnosťami, ako je napríklad slovná zásoba a jazyková 

vybavenosť. Ide pritom o nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej gramotnosti. 

          Cieľom aktivít, ktoré sa v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2018/2019 

budú konať na našej škole bude: 

- u žiakov prvého, druhého ročníka vzdelávaných vo variante A a u žiakov prvého stupňa 

vzdelávaných vo variantoch B a C rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním 

špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a 

príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít mestskej knižnice a pod.), pri 

overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne 

rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie a 

napomáhať uplatňovaniu vhodných komunikačných konvencii a elementárnej znalosti 

knižných konvencií 

- uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej a jazykovej 

gramotnosti t. j. maľované čítanie, abecedné pexesá, tvorba leporela u žiakov vzdelávaných 

na prvom stupni vo variante B a C ako aj u žiakov prvého a druhého ročníka, vzdelávaných 

vo variante A 

- rozvíjať psychické a poznávacie procesy podieľajúce sa na čítaní a písaní 

- formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 

zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity 

- realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti žiakov 

- zúčastňovať sa recitačných a literárnych súťaží. 

PLÁN AKTIVÍT: 

- september: Ako vzniká kniha – rozprávanie, rozhovor. 

- október: Keď ožijú písmenká - čítanie príbehu o písmenku, rozbor, vypracovanie pracovného listu 

na základe prečítaného príbehu 

- november: Exkurzia do Mestskej knižnice v Krompachoch. 

- december: Kniha kníh – Biblia alebo prečo sú Vianoce? – čítanie a beseda na tému Vianoc. 

- január: Rozvíjame čitateľskú gramotnosť v kuchyni – príprava dobroty podľa receptu. 

- február: Stratilo sa písmenko – hľadanie obrázka, ktorý sa začína na dané písmenko 

-  marec: Marec – mesiac knihy - beseda v Mestskej knižnici v Krompachoch. 

-  apríl: Keď ožijú písmenká - čítanie príbehu o písmenku, rozbor, vypracovanie pracovného listu na 

základe prečítaného príbehu 

máj: Čítanie rozprávky, reprodukcia textu, dramatizácia 

- jún: Teraz čítame my – žiaci čítajú pre svojich učiteľov. 

          Škola sa zároveň počas školského roka zapojí do viacerých  súťaží a projektov  zameraných na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti. Vo veľkej miere sú využívané aktivity na podporu rozvoja čitateľskej 

gramotnosti, ktoré zverejňuje NÚCEM a materiály MPC. V súlade s pedagogickoorganizačnými 

pokynmi  naša škola intenzívne rozvíja čitateľskú gramotnosť nielen na hodinách slovenského jazyka 

a literatúry, ale vo všetkých oblastiach výchovnovzdelávacieho procesu. 

 

 

 

 



  

75 

 

Príloha č. 37 

 

Plán práce koordinátora IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť na školský rok 

2018/2019 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Pitoňáková 

Dátum: 27.8.2018 

 

V súčasnosti sa stretávame s termínmi ako informačno-komunikačné technológie a digitálne 

technológie. Význam týchto pojmov však nemôžeme stotožňovať. Informačno-komunikačné 

technológie označujú široký súbor prostriedkov, postupov a znalostí používaných na spracúvanie 

a komunikáciu informácií. Zdôrazňuje sa tu informačná stránka týchto procesov. Vo výchovno-

vzdelávacom procese majú digitálne technológie informačné a konštrukčné aspekty. Informačné 

aspekty sú zamerané na získavanie informácií a konštrukčné aspekty sú zamerané na tvorbu, 

objavovanie, či konštruovanie, teda pomáhajú tvoriť, skúmať, objavovať, vyjadrovať. 

Digitálne technológie prinášajú žiakom pocit samostatnosti, vlastnej kontroly, nárast 

sebadôvery, sebaúcty, motivácie, majú pozitívny dopad na učenie sa a koncentráciu. Tieto 

technológie sú ťažiskové pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Našim cieľom je vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 

metód s využitím digitálnych technológií a venovať pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a 

kompetencií žiakov v tejto oblasti. Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane žiakov pri používaní 

internetu a bezpečnosti na internete prostredníctvom rôznych webových sídel. Zároveň u žiakov 

zvyšujeme povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového 

správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu. Využívame digitálny 

vzdelávací obsah schválený ŠPÚ a zapájame sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning. 

 

Aktivity: 

September: Deň softvérovej slobody (16. 9.) – práca s edukačnými programami; 

Október: Svetový deň audiovizuálneho dedičstva (27. 10.) – sledovanie audiovizuálneho 

dokumentu; 

November: Deň počítačovej bezpečnosti (30. 11.) – práca s www.ovce.sk, www.zodpovedne.sk; 

December: Mobilné telefóny ako zdroj informácií – výtvarná práca, tvorba smartfónu; 

Január: Kyberšikana a Európsky deň ochrany osobných údajov (28. 1.) – poukázanie na 

trestnoprávnu zodpovednosť; 

Február:  Deň pre bezpečnejší internet (8. 2.) – problémy sociálnych sietí; 

Marec: Ako dostať prírodu do počítača? – prezentácia www.slovakiana.sk, www.webumenia.sk; 

Apríl: Práca v grafickom editore Skicár – kreslenie obrázkov; 

Máj: Práca v MS Word – písanie textu; 

Jún: Online hry pre žiakov. 
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Príloha č. 38 

 

Plán činnosti a zasadnutí ZRŠ na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 

Dátum: 28.8.2018 

 

SEPTEMBER  - Celoškolské a triedne ZRŠ  sa uskutoční v budove ŠZŠ, Ul. SNP 49, Krompachy 

 

 Program: - privítanie rodičov a príhovor riaditeľka  školy - Mgr. Figľárová 

                   - oboznámenie  rodičov a žiakov s triednymi učiteľmi, budovou a triedou v ktorej     

                      bude prebiehať vyučovanie a zmennosť 

 - oboznámenie so  školským poriadkom, BOZP a počtom ospravedlnení  Mgr. Ondášová 

                   - odsúhlasenie pokladníka, predsedu a člena z rodičov do výboru ZRŠ 

                   - prerokovanie a odsúhlasenie poplatku ZRŠ - 5 € ( škol. akcie a súťaže) 

                   - odsúhlasenie preplatenia položiek k súťažiam, vystúpeniam a pod. 

                   - oboznámenie rodičov so stavom pokladne  - pokladník 

                   - informácie u triednych učiteľov         

 

 JANUÁR - Celoškolské a triedne ZRŠ v budovách ŠZŠ, Ul. SNP 49 a Lorencova 45,    

                                                                                                                                                                

Program : - privítanie rodičov  

                  -  riaditeľka Mgr. Figľárová vyhodnotí polročné výchovno - vzdelávacej výsledky 

- oboznámenie so stavom pokladne -  pokladník, kontorla 

- oboznámenie  končiacich žiakov výchovným poradcom o možnosti a potrebe                                     

  ďalšieho vzdelávania, oboznámenie s odbormi na OU 

                  - oboznámenie s akciami školy, prospechom, krúžkami a pod.  

                  - ďalej s tr. uč. riešenie dochádzky, správania a iné podľa potreby 

 

 Máj         - Celoškolské a triedne ZRŠ sa uskutoční v budove ŠZŠ, Ul. SNP 49  a Lorencova 45 ,        

                    Krompachy 

    

   Program: - privítanie rodičov  preds. ZRŠ a riaditeľkou Mgr. Figľárovou 

                  - koncoročné vyhodnotenie výchovno- vzdelávacej činnosti, dochádzky, správania,  

                    krúžkovej činnosti a úspechu školy 

                  - oboznámenie s počtom prijatých žiakov na ďalšie vzdelávanie 

                  - oboznámenie so stavom pokladne - pokladník 

                  - ďalšie informácie u triednych učiteľov 

 

    

  

 

 Triedny učitelia si môžu pozvať rodičov priebežne počas školského roka  podľa potreby. 

 Zmeny vyhradené, dátum a čas ZRŠ dodatočne určený. 
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Príloha č. 39 

 

Plán, činnosti zasadnutí Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Ul. SNP 49, 

Krompachy na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 

Dátum: 28.8.2018 

 

1. SEPTEMBER 

 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský  

  rok 2017/2018   (Mgr. Figľárová)      

- Prerokovanie Dodatku č. 1 k Štatútu RŠ        

- Organizácia školského roka 2018/2019 (Mgr. Figľárová)                                      

- Informácie o zmenách v ŠkVP (Mgr. Koršňáková) 

 

 

2. JANUÁR 

 

- Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 (Bc. Bandžuchová) 

- Vyhodnotenie spolupráce s rodičmi (Mgr. Ondášová) 

- Oboznámenie so správami o činnosti koordinátorov  

 

 

3. MAREC    

 

- Oboznámenie s výročnou správou o činnosti RŠ za školský rok 2018/2019 (Mgr. Ondášová)  

- Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok 2018/2019 (Mgr. Figľárová) 

- Rozpočet na rok 2019 (Bc. Bandžuchová) 

 

 

4. JÚN 

 

- Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy (Mgr. Figľárová) 

- Vyhodnotenie školského roka, výchovno-vzdelávacie výsledky, dochádzka 

   (Mgr. Figľárová)                                  

- Stav čerpania rozpočtu a hospodárskej činnosti školy k 31.5.2019 (Bc. Bandžuchová) 

 

 

 

 

 Zmeny, dátum a čas vyhradené.  
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Príloha č. 40 

 

Ročný plán práce v sklade učebníc na školský rok 2018/2019 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Šimková 

Dátum: 28.8.2018 

 

     Povinnosti správcu skladu učebníc: 

 

- na začiatku školského roka pripraví a vydá učebnice triednym učiteľom pre jednotlivé ročníky 

- realizuje skladovací poriadok učebníc (triedenie, bezpečné uloženie) 

- objednáva a registruje nové učebnice 

- vedie agendu skladu učebníc 

- informuje pedagogický zbor o edičnom pláne MŠ SR na nasledujúci školský rok 

- na konci školského roka prevezme učebnice od triednych učiteľov a skontroluje ich stav 

      

     V prípade zmeny počtu žiakov v triede a individuálnych požiadaviek vyučujúcich sa vydávajú 

učebnice a pracovné listy aj v priebehu školského roka. 
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Príloha č. 41 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 1. A 

Učiteľka: Mgr. Marcela Kolcunová 

Dátum: 30.8.2018 

 

Priebežné plnenie plánu práce počas školského roka:  

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- plnenie plánu práce školy, 

- komunikácie s rodičmi, 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky,  

- kontrola osobných spisov žiakov, 

- práca v ASc agende, 

 

September: 

- oboznámene žiakov s BOZP, 

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom, 

Október: 

- vychádzka – zbieranie prírodného materiálu a práca s ním, 

November: 

- hodnotenie výsledkov práce žiakov za I. štvrťrok, 

- tvorivé hry - tvoríme príbeh podľa obrázkových príloh, 

December: 
- vianočná výzdoba triedy a priestorov školy,  

Január: 
- hodnotenie výsledkov práce žiakov za I. polrok, 

- zimné športy, 

Február: 

- Hry na snehu, 

Marec: 

- čítanie  rozprávky a prerozprávanie príbehu -  podľa výberu žiakov, 

Apríl: 

- hodnotenie žiakov za III. štvrťrok, 

- farebný svet – maľovanky, 

Máj: 

- práca na školskom pozemku,  

Jún: 

- hodnotenie žiakov za II. polrok, 

- upratovanie okolia školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 

 

Príloha č. 42 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 2. A 

Učiteľka: Mgr. Anna Šimková 

Dátum: 28.8.2018 

 

September  

1. Vypracovanie plánu práce triedneho učiteľa. 

2. Oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom, BOZP. 

3. 8.9. – Svetový deň prvej pomoci – Viem podať prvú pomoc? 

4. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agendy, osobných spisov žiakov . 

5. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok. 

 Október 

1. Október - mesiac úcty k starším – výroba darčekov pre starých rodičov. 

2. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

3. Poučenie o bezpečnom správaní sa počas jesenných prázdnin. 

November 

1. 21.11. – Svetový deň pozdravov – zásady slušného správania. 

2. Vyhodnotenie dochádzky a výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok.  

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

December 

1. Vianoce – výroba vianočných ozdôb. 

2. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

3. Poučenie o bezpečnom správaní sa počas vianočných prázdnin. 

Január 

1. Zimné aktivity a hry na snehu. 

2. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

3. Vyhodnotenie dochádzky a výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. polrok.  

Február 

1.  14.2. – Deň sv. Valentína – výroba valentíniek pre kamaráta/kamarátku.              

2. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

3. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre II. polrok. 

Marec 

1. Marec – mesiac knihy – hlasné čítanie – čítame s porozumením? 

2. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

3. Poučenie o bezpečnom správaní sa počas jarných prázdnin. 

Apríl 

1. 22.4. – Deň Zeme – úprava okolia školy. 

2. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

3. Vyhodnotenie dochádzky a výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok. 

Máj 

1. Prečo mám rád/rada svoju mamu - výroba darčekov pre mamičky, pri príležitosti Dňa matiek. 

2. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

 Jún 

       1.  Športové aktivity na školskom dvore. 

       2.  Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

       3.  Vyhodnotenie dochádzky a výchovnovzdelávacích výsledkov za 2. polrok. 
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Príloha č. 43 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 
 

Trieda: 3. A 

Učiteľka: Mgr. Anna Ondášová 

Dátum: 28.8.2018 

 

Celoročná činnosť: Kontrola osobných spisov, zadávanie údajov do aScAgendy, konzultácie                           

                                  s rodičmi, poplatok ZRŠ a riešenie nedbalej školskej dochádzky.   

                                  Oboznámenie s BOZP, PO, vnútorným šk. poriadkom, hodnotenie žiakov  

                                  1. štvrť rok, k 1. polroku, za 3. štvrť rok, záverečné hodnotenie, 

                                   doplnenie aScAgendy. 

  

  September: - Deň pozitívneho myslenia. 

                       - Svetový deň srdca. 

 

 Október:      - Svetový deň ochrany zvierat.   

                       - Deň starých rodičov. 

 

 November:   - Svetový deň behu. 

                       - Deň počítačovej bezpečnosti. 

                        

December:    - Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí. 

                       - Súťaže v bobovaní, kĺzaní. 

 

Január:        - Medzinárodný deň komplimentov. 

                      - Dentálny deň – praktické prevedenie, prezentácia. 

                       

Február:      - Fašiangy - karnevalový deň. 

                      - Deň osamelých. 

 

Marec:         - Mesiac knihy - čitateľské dni. 

                      - Deň učiteľov. 

   

Apríl:          - Deň zdravia – ochutnávka zdravých výrobkov. 

                     - Maľované kraslice – tradície. 

                                          

Máj :           - Deň matiek. 

                     - Medzinárodný deň rodiny. 

                       

Jún:             - Maľovaný dvor – MDD. 

                     - Deň kvetov..  
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Príloha č. 44 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 3. B 

Učiteľka: Mgr. Alena Lešková 

Dátum: 29.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

- kontrola dochádzky žiakov 

- zadávanie dochádzky žiakov do asc agendy v stanovenom intervale 

- konzultácie s rodičmi ohľadom dochádzky a správania sa žiaka 

- výber poplatkov za ZRŠ 

- vypisovanie výchovných opatrení  

- zapájanie žiakov do aktuálnych projektov učiteľov žiackymi prácami na stanovené témy 

September: 

- preštudovanie  a kontrola osobných spisov žiakov, aktualizovanie údajov v spisoch a v asc 

agende 

- vypísanie triednej dokumentácie  

- vyhotovenie zoznamu končiacich žiakov pre Mgr. Sylviu Semanovú, výchovnú poradkyňu 

- príprava triedy a zabezpečenie učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom, s bezpečným správaním sa počas 

školských aktivít a s BOZP  

- objednávka pomôcok na I. polrok pre žiakov, ktorým boli poskytnuté dotácie na školské 

pomôcky 

Október: 

- jesenný zber prírodného materiálu za účelom využitia na pracovné vyučovanie a výtvarnú 

výchovu 

-  jesenná výzdoba nástenky a triedy žiackymi prácami   

November:  

- pripomenúť žiakom zmysel sviatku zosnulých 

- pripomenúť žiakom zmysel adventného obdobia a vyhotovenie adventného venca 

- nácvik vianočných kolied 

December:  

- vianočná výzdoba triedy a priestorov školy 

- výroba vianočnej výzdoby na vianočný stromček pred Mestským úradom 

-  nácvik básne  na sviatok sv. Mikuláša  

- oboznámenie žiakov s rôznymi zvykmi a tradíciami, ktoré sa konajú počas Vianoc 

Január: 

- ukončenie triednej dokumentácie za I. polrok 

- hodnotenie vedomostí a dochádzky za I. polrok  

- zadávanie údajov do asc agendy za I.polrok 

- vydávanie výpisov z vysvedčení 

- čítanie z kníh Pavla Dobšinského 

- zimná výzdoba okien  

Február:  

- objednávka pomôcok na II. polrok pre žiakov, ktorým boli poskytnuté dotácie na školské 

pomôcky 

- čítanie žiakom z kníh Pavla Dobšinského, prezeranie detských obrázkových kníh 

- výtvarná súťaž žiakov III.B na tému „Najkrajšie Valentínske srdiečko“ 

Marec: 

- čítanie žiakom z kníh Pavla Dobšinského 

- jarná výzdoba okien 

- návšteva knižnice 
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Apríl: 

- pripomenúť si veľkonočné tradície  

- veľkonočná výzdoba okien  

Máj: 

- príprava darčekov pre matky ku  Dňu matiek ( 2. májová nedeľa ) 

- letná výzdoba triedy  

Jún:  

- príprava  zábavného programu na medzinárodný deň detí v spolupráci s ostatnými učiteľmi 

- hodnotenie vedomostí a dochádzky žiakov za II. polrok  

- ukončenie triednej dokumentácie  

- zadávanie údajov do asc agendy za II.polrok 

- odstránenie výzdoby z okien , čistenie školských lavíc  

- oboznámiť žiakov o bezpečnom správaní sa počas prázdnin 

- odovzdať vysvedčenia žiakom 
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Príloha č. 45 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 3. C 

Učiteľka: Mgr. Veronika Pavolová 

Dátum: 30.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

- Vypisovanie triednej dokumentácie 

- Vkladanie údajov do aSc. Agendy, aktualizácia osobných spisov  

- Poriadok v triede, čistota kníh a zošitov. 

- Vzájomná komunikácia a správny prístup k riešeniu problémov. 

- Komunikovať s rodičmi a vytvárať správne vzťahy medzi rodičmi a školou 

- Plnenie úloh z plánu práce školy. 

 

September: 

Oboznámiť žiakov so školským poriadkom, pravidlami BOZP. Vnútorný poriadok školy – povinnosti 

žiaka počas vyučovania, rozvrh hodín, vytvoriť si spoločné pravidlá správania sa v triede. 

Oboznamovanie sa s novými žiakmi. 

 

Október: 

Vytvárať priaznivú klímu v triede a upevňovať priateľské vzťahy medzi žiakmi. Úcta k starším.  

 

November: 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok: kontrola dochádzky, prospechu, 

opatrenia, pochvaly. Zapájanie sa do detských časopisov. 

 

December: 

Ozdobovanie vianočného stromčeka. Zhotovovanie vianočných ozdôb. 

 

Január: 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok. Vyhovovanie karnevalových masiek. 

 

Február: 

Deň zaľúbených- prezentácia. 

 

Marec: 

Návšteva mestskej knižnice. Čítanie na pokračovanie.  

 

Apríl: 

Hodnotenie dochádzky, správania a učenia za 3. štvrťrok. Deň narcisov – deň boja proti rakovine. 

 

Máj: 

Športové hry na školskom dvore. Deň matiek- darčeky.  

 

Jún: 

Vyhodnotenie dochádzky, správania a učenia za 2. polrok školského roka.  Príprava MDD. 
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Príloha č. 46 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 4. A 

Učiteľka: Mgr. Darina Kandrová 

Dátum: 30.8.2018 

 

Celoročná činnosť: - vypisovanie triednej dokumentácie 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a  prospechu žiakov  

- komunikácia s rodičmi 

- práca s aSc Agendou 

- výzdoba triedy, školy   

September: - vypisovanie osobných spisov žiakov, spoznávanie rodičov detí 

- začlenenie novej žiačky do kolektívu 

- kontrola osobných spisov žiakov, 

- oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, s BOZP... 

 

Október: - zber prírodného materiálu 

- výroba darčekov pre starých rodičov 

- návšteva rodín spolu so žiakmi 

 

November: - kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov - vyhodnotenie 1.štvrťroka 

- vychádzka žiakov zameraná na „slušné správanie sa na verejnosti“ 

- návšteva cintorína „pamiatka zosnulých“ 

 

December: - výroba darčekov pre blízkych a kamarátov 

- zhotovenie ozdôb na  vianočný stromček 

 

Január: - príprava podkladov k polročnej klasifikačnej porade 

- kontrola vých.-vzdel. výsledkov – vyhodnotenie 1. polroka 

- zima – aktivity k téme. 

 

Február: - pripraviť fašiangové posedenie 

- utužovanie priateľských vzťahov medzi žiakmi  

- rozvoj komunikačných kompetencií žiakov 

 

Marec: - MDŽ - medzinárodný deň žien – výroba darčeka pre ženy  

-  aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť 

- návšteva mestskej knižnice. 

 

Apríl:  - Deň zeme– ochrana životného prostredia, čistota okolia 

- Deň narcisov –ochrana zdravia  

- zhotovenie veľkonočných ozdôb 

- kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov - vyhodnotenie 3. štvrťroka 

 

Máj:  - zorganizovanie zábavného dopoludnia „ trieda baví triedu“ 

- zhotovenie pozdravov ku dňu matiek 

- Svetový deň rodiny - pripomenutie si dôležitosť rodiny, aktivity 

 

Jún:  -  Deň otcov – zhotovenie darčeka pre otcov 

- kontrola vých.-vzdel. procesu- zhodnotenie celého šk. roka 

- príprava podkladov ku koncoročnej klasifikačnej porady 
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Príloha č. 47 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 4. B 

Učiteľka: Mgr. Svetlana Dravecká 

Dátum: 30.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

- Vypisovanie triednej dokumentácie 

- Vkladanie údajov do aSc. Agendy, aktualizácia osobných spisov  

- Poriadok v triede, čistota kníh a zošitov. 

- Pozitívne a negatívne javy v správaní sa žiakov – hodnotenie iných a seba hodnotenie. 

- Vzájomná komunikácia a správny prístup k riešeniu problémov. 

- Komunikovať s rodičmi a vytvárať správne vzťahy medzi rodičmi a školou 

- Plnenie úloh z plánu práce školy. 

September: 

Oboznámiť žiakov so školským poriadkom, pravidlami BOZP. Vnútorný poriadok školy – povinnosti 

žiaka počas vyučovania, rozvrh hodín, vytvoriť si spoločné pravidlá správania sa v triede. Jeseň naša 

bohatá – poznávanie ovocia, zeleniny výstavka jesenných plodov.  

Október: 

Vytvárať priaznivú klímu v triede a upevňovať priateľské vzťahy medzi žiakmi. Pamiatka zosnulých 

– výroba  spomienkového venca. Prechádzka na miestny cintorín. 

November: 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok: kontrola dochádzky, prospechu, 

opatrenia, pochvaly. 

December: 

Poučenie o bezpečnosti a správaní počas vianočných prázdnin. Vianočná výzdoba triedy, výroba 

vianočných ikebán. 

Január: 

Zimné športy – sánkovanie, stavanie snehuliaka. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 

1.polrok. 

Február: 

Ľudove tradície oboznámenie s ľudovými zvykmi – Fašiangy. Deň zaľúbených -výroba srdiečka. 

Marec: 

Návšteva mestskej knižnice. Čítanie z detských kníh a časopisov.  

Apríl: 

Hodnotenie dochádzky, správania a učenia za 3. štvrťrok. Administratívne práce, dochádzka. 

Apríl – mesiac lesov –  poznávanie a rozoznávanie  ihličnatých a listnatých stromov. 

Máj: 

Športové hry na školskom dvore. Deň matiek -  výroba darčekov. 

Jún: 

Vyhodnotenie dochádzky, správania a učenia za 2. polrok školského roka. Administratívne práce. 

Poučenie žiakov o slušnom správaní sa počas letných prázdnin.  
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Príloha č. 48 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 5. A 

Učiteľka: Mgr. Mária Pitoňáková 

Dátum: 27.8.2018 

 

Celoročná práca: 

- pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

- riešenie výchovných a vzdelávacích problémov v triede; 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky; 

- komunikácia s rodičmi; 

- vypisovanie triednej dokumentácie a práca s aSc agendou; 

- plnenie plánu práce školy; 

 

September: - kontrola osobných spisov žiakov; 

- Svetový deň srdca (30. 9.) – tvorba sŕdc; 

 

Október: - tvorba výrobkov z prírodného materiálu; 

 

November: - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. štvrťrok; 

- Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu (9. 11.) - prezentácia; 

 

December: - vianočné zvyky a tradície - diskusia; 

 

Január: - kontrola osobných spisov žiakov; 

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok; 

- karneval; 

 

Február: - hry na snehu; 

 

Marec: - Marec – mesiac knihy – „Čítame spolu“; 

 

Apríl:  - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za III. štvrťrok; 

- súťaž v behu; 

 

Máj:  - Deň matiek – prekvapenie pre mamičku; 

 

Jún:  - kontrola osobných spisov žiakov; 

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok; 

- loptové hry. 
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Príloha č. 49 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 5. B 

Učiteľka: Mgr. Karolína Stehlíková 

Dátum: 30.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

- Vypisovanie triednej dokumentácie 

- Vkladanie údajov do aSc. Agendy, aktualizácia osobných spisov  

- Vzájomná komunikácia a správny prístup k riešeniu problémov. 

- Komunikovať s rodičmi a vytvárať správne vzťahy medzi rodičmi a školou 

- Plnenie úloh z plánu práce školy. 

 

September: 

Zoznamovanie sa s novými žiakmi. 

Oboznámiť žiakov so školským poriadkom, pravidlami BOZP. Vnútorný poriadok školy – povinnosti 

žiaka počas vyučovania, rozvrh hodín, vytvoriť si spoločné pravidlá správania sa v triede. Jeseň naša 

bohatá – poznávanie ovocia, zeleniny výstavka jesenných plodov.  

Október: 

 Pamiatka zosnulých – výroba  spomienkového venca. 

 Prechádzka na miestny cintorín. 

November: 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok: kontrola dochádzky, prospechu, 

opatrenia, pochvaly. 

December: 

Poučenie o bezpečnosti a správaní počas vianočných prázdnin. 

 Vianočná výzdoba triedy. 

Zhotovovanie vianočných darčekov pre rodičov. 

Január: 

Zimné športy – sánkovanie, stavanie snehuliaka. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 

1.polrok. 

Február: 

 Oboznámenie s ľudovými tradíciami--fašiangy.. 

 Deň Svätého Valentína. 

Marec: 

Návšteva mestskej knižnice. Čítanie rozprávkových  kníh. 

Apríl: 

Hodnotenie dochádzky, správania a učenia za 3. štvrťrok.  

Apríl – mesiac lesov. 

Vychádzka do mestského parku.  

Máj: 

 Deň matiek -  výroba darčekov. 

Jún: 

Vyhodnotenie dochádzky, správania a učenia za 2. polrok školského roka. Administratívne práce. 

Poučenie žiakov o slušnom správaní sa počas letných prázdnin.  
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Príloha č. 50 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 6. A 

Učiteľka: PhDr. Ingrid Gondová 

Dátum: 30.8.2018 

 

Aktivity ktoré vykonávam priebežne počas celého školského roka: 

- vypisovanie triednej dokumentácie ,  vyberanie poplatkov na ZRŠ 

- písanie charakteristík na žiakov pre účely polície  

- sledovanie dochádzky a vypisovanie oznámení zanedbávania povinnej školskej dochádzky  

- spolupráca so psychológom počas celého školského roka podľa potreby žiakov            

- práca s ASC agendou, kontrola údajov žiakov, vypisovanie tlačív na rediagnostiku dieťaťa                    

- riešenie správania žiakov , dochádzky a  ich hygieny- pohovormi s rodičmi      

           

September:  
- vypracovanie plánu triedneho učiteľa na školský rok 2018-2019 

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom  a BOZP                                 

- oboznámenie sa so spismi žiakov, kompletizácia  spisov                                                                                                                          

- zúčastnenie sa celoškolského rodičovského združenia , triedneho rod. združenia                  

Október:  

- spisovanie učebných pomôcok pre žiakov na I. polrok  

November:  
- akcia: Pripomenutie si sviatku všetkých svätých, zosnulých. Návšteva pamätníka 

December: 

- vianočná výzdoba triedy a posedenie so žiakmi: Vianočná besiedka        

Január:  
-  spisovanie učebných pomôcok pre žiakov na II. polrok                          

     -  polročné vypisovanie dokumentácie                                  

-  práca s ASC agendou, zadávanie údajov k vysvedčeniam                  

Február:  

- zhotovenie výstavky žiackych prác z výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania                                                                                                                   

Marec:  
- návšteva školskej knižnice, čítanie kníh                                                   

Apríl:  
- zhotovenie výstavky: Najkrajšie veľkonočné vajíčko/ pripomenutie tradícii/     

Máj:  
- Prezentácia: Deň matiek, úcta k matke  

Jún: 

- vypisovanie a ukončovanie triednej dokumentácie                                 

- kompletizovanie osobných spisov, práca v ASC agende, zadávanie údajov                           

- vypracovanie hodnotiacich záverečných správ za zverené úseky         

- MDD –posedenie so žiakmi, súťaže  
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Príloha č. 51 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 7. A 

Učiteľka: Mgr. Janka Koršňáková 

Dátum: 30.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

Riešenie školskej dochádzky, vypisovanie charakteristík žiakov, vypisovanie prihlášok  

na rediagnostiku, vypisovanie oznámení o nedbalej školskej dochádzke. Priebežné vypisovanie  

triednej dokumentácie. Práca s ASC agendou, kontrola údajov žiakov, vpisovanie dochádzky. 

Vyberanie poplatkov na ZRŠ. Plnenie úloh z plánu práce školy  

na daný mesiac 

September: 1/   Vnútorný poriadok školy 

  2/   Bezpečnosť a ochrana zdravia žiaka v škole 

3/   Kontrola osobných  spisov žiakov 

4/   Vypisovanie triednej dokumentácie 

5/   Vypracovanie plánu triedneho učiteľa 

6/   Príprava nástenky v triede  

        7/   Registrácia do projektu „Červené stužky“ a „Recykluj a vyhraj“ 

Október: 1/   Október – mesiac úcty k starším 

2/   Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok 

November: 1/   Zásady správnej výživy - prezentácia 

2/   Rozbor dochádzky a prospechu za I. štvrťrok 

December: 1/   Vianočná výzdoba triedy 

  2/   Vianočné zvyky a tradície  

Január: 1/   Zimné hry v prírode – stavanie snehuliaka 

  2/   Ukončenie triednej dokumentácie za I. polrok 

  3/   Práca s ASC agendou, zadávanie údajov k vysvedčeniam 

Február: 1/   Kontrola učebných pomôcok 

  2/   Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre II. polrok 

Marec: 1/   Marec – mesiac kníh – návšteva knižnice 

Apríl:  1/   Apríl – mesiac lesov – Les očami žiaka, výtvarná súťaž 

  2/   Rozbor dochádzky a prospechu za III. štvrťrok 

Máj:  1/   Aktuálne problémy triedneho kolektívu, riešenie dochádzky, správania sa 

Jún:  1/   Medzinárodný deň detí – hravé popoludnie 

  2/   Rozbor prospechu, dochádzky a správania sa žiakov 

  3/   Kompletizovanie osobných spisov, práca v ASC agende, zadávanie údajov  

        k vysvedčeniam 

  4/   Vypracovanie záverečných správ za zverené úseky 

  5/   Bezpečnosť a ochrana zdravia počas letných prázdnin 

  6/   Vypisovanie a ukončovanie  triednej dokumentácie 
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Príloha č. 52 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 7. B 

Učiteľka: Mgr. Michal salanci 

Dátum: 30.8.2018 

 

Plán na september: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

-    zlepšovanie medziľudských vzťahov- rodičia, žiaci a učiteľ,  

-    kontrola, vypisovanie osobných spisov žiakov,    

-    školenie žiakov v oblasti BOZP. 

Plán na október: 

-     rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce. 

Plán na november: 

- priebežné hodnotenie výsledkov za prvý štvrťrok, 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce. 

Plán na december: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce.  

Plán na január: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce, 

- vyhodnotenie práce v prvom polroku školského roka. 

Plán na február: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce. 

Plán na marec: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce. 
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Plán na apríl: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce. 

Plán na máj: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce. 

Plán na jún: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh plánu práce školy, 

- výzdoba triedy, 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce, 

- vyhodnotenie práce v druhom polroku školského roka. 
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Príloha č. 53 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 8. A 

Učiteľka: Mgr. Marta Belejová 

Dátum: 30.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

Riešenie školskej dochádzky, vypisovanie charakteristík žiakov, vypisovanie prihlášok  

na rediagnostiku, vypisovanie oznámení o nedbalej školskej dochádzke. Priebežné vypisovanie  

triednej dokumentácie. Práca s ASC agendou, kontrola údajov žiakov, vpisovanie dochádzky. 

Vyberanie poplatkov na ZRŠ. Plnenie úloh z plánu práce školy  

na daný mesiac.     

 

SEPTEMBER:         

Vypísanie triednej dokumentácie pre VIII.A triedu. 

Naštudovanie osobných  spisov. 

Naštudovanie  POP. 

Oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom , BOZP. 

Vypracovanie plánu triedneho učiteľa. 

Zhotovenie násteniek v triede a nástenky VMR.  

Registrácia do projektu „ Zober loptu, nie drogy. 

Registrácia do projektu,, Recykluj a vyhraj“. 

Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok. 

23.9. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi – beseda. 

 

OKTÓBER:     

14.10. Deň starých rodičov- diskusia spojená s výrobou darčeka pre starých rodičov. 

 

NOVEMBER:     

2.11. – Pamiatka zosnulých. Návšteva cintorína. 

19.11.- Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 

Nácvik bezpečného správania sa v rizikových situáciách. 

 

DECEMBER:  

Príprava aktivít k Vianociam – výroba ozdôb, výzdoba triedy a školy. 

Sviatok sv. Mikuláša, príprava programu. 

Vianočné zvyky v rómskych rodinách – premietanie  vianočnej rozprávky. 

 

JANUÁR: 

Polročné hodnotenie. 

Karneval - zhotovenie masiek. 

Stavanie snehuliaka a zimné hry. 

Priateľstvo medzi opačným pohlavím – spoločenské hry. 

 

FEBRUÁR: 

Spísanie učebných pomôcok pre II. polrok 

10.2. Svetový deň manželstva- Diskusia spojená s premietaním filmu. 

 

MAREC: 

Návšteva  mestskej knižnice.  

8. marec -  MDŽ  - Postavenie ženy matky v rodine -  riadený rozhovor. 

20.3. – 1.jarný deň. Jarná výzdoba triedy. 
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APRÍL:   
Puberta a zmeny v puberte. Beseda spojená s prezeraním zdravotníckych  letákov.       

Zber odpadkov na Líščom vrchu -  Apríl mesiac lesov. 

Veľká noc – výroba kraslíc, výzdoba triedy. 

 

MÁJ:  

Deň matiek - Naučenie básničky o mame - výroba srdiečka pre mamku. 

16.5.– Deň rodiny -  beseda spojená s premietaním filmu na interaktívnej tabuli – Pôvod a história 

Rómov a ich rodín.        

 

JÚN:  

Vypracovanie hodnotiacej správy koordinátora VMR .  

Vypracovanie hodnotiacej správy z projektu „Recykluj a vyhraj“ 

 Vypracovanie hodnotiacej správy z projektu „Zober loptu, nie drogy“. 

 1.jún  - MDD  

 Zorganizovanie Športového dňa. 
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Príloha č. 54 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 8. B 

Učiteľka: Mgr. Lucia Galdunová 

Dátum: 28.8.2018 

 

Hlavný cieľ výchovno-vzdelávacej práce pre školský rok 2018/2019: 

Upevňovať a rozvíjať medziľudské vzťahy v triednom kolektíve VIII. B triedy - využívať na splnenie 

cieľa hlavne triedne akcie. 

Celoročná priebežná činnosť: sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade 

potreby vykonanie pohovoru s rodičmi, plnenie úloh z plánu činnosti školy, plnenie úloh triedneho 

učiteľa, individuálne vzdelávanie sa, zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

zlepšenie hygienických a bezpečnostných podmienok v triede, výzdoba triedy a školy, konzultácie 

s rodičmi. 

 

September: 

- vypracovanie plánu práce triedneho učiteľa, 

- oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, 

- kontrola osobných spisov a kontrola údajov v aScAgende. 

Október: 

- akcia „Vyrob z odpadového materiálu“ 

- rozvoj komunikačných kompetencií žiakov. 

November: 

- kontrola výchovno- vzdelávacích výsledkov- vyhodnotenie 1. štvrťroka, 

- akcia „Nazbieraj a vytvor“. 

December: 

- vedenie žiakov ku zachovávaniu vianočných tradícií, zvykov,  

- vianočné ozdoby. 

Január: 

- kontrola výchovno- vzdelávacích výsledkov- vyhodnotenie 1. polroka, 

- ukončenie triednej dokumentácie. 

Február: 

- zlepšovanie medziľudských vzťahov, 

- výroba darčekov pri príležitosti dňa zaľúbených. 

Marec: 

- výroba darčekov pri príležitosti dňa žien, 

- návšteva knižnice. 

Apríl: 

- zhotovenie veľkonočných ozdôb, 

- kontrola výchovno- vzdelávacích výsledkov- vyhodnotenie 3. štvrťroka, 

Máj: 

- zhotovenie pohľadníc ku dňu matiek. 

Jún: 

- kontrola výchovno- vzdelávacích výsledkov- zhodnotenie celého školského roka, 

- MDD- výroba darčekov, 

- vyhodnotenie mimoškolských aktivít. 
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Príloha č. 55 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 8. C 

Učiteľka: Mgr. Anna Harmanová 

Dátum: 28.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

- Plnenie úloh z plánu práce školy 

- Vkladanie údajov do aSc Agendy, aktualizácia osobných spisov  

- Vypisovanie triednej dokumentácie 

- Poriadok v triede, čistota kníh a zošitov. 

- Vzájomná komunikácia a správny prístup k riešeniu problémov. 

- Pozitívne a negatívne javy v správaní sa žiakov – hodnotenie iných a sebahodnotenie. 

- Komunikovať s rodičmi a vytvárať správne vzťahy medzi rodičmi a školou 

September: 

1. Vnútorný poriadok školy – povinnosti žiaka počas vyučovania, rozvrh hodín, vytvoriť si 

spoločné pravidlá správania sa v triede. 

2. Oboznámiť žiakov so školským poriadkom, pravidlami BOZP. 

3. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok 

4. Jeseň pani bohatá – prstové maľovanie 

Október: 

1. Vytvárať priaznivú klímu v triede a upevňovať priateľské vzťahy medzi žiakmi. 

2. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas jesenných prázdnin. 

3. Úcta k starším – výroba pozdravov pre starých rodičov 

November: 

1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok: kontrola dochádzky, 

prospechu, opatrenia, pochvaly. 

2. Moje obľúbené časopisy – čítanie a prerozprávanie článkov z časopisov 

December: 

1. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas vianočných prázdnin. 

2. Ozdôbky na stromček – výroba ozdôbok na vianočný stromček 

Január: 

1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok. 

2. Zimné športy – diskusia 

Február: 

1. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre II. polrok 

2. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas polročných a jarných prázdnin. 

3. Valentínske darčeky – výroba darčekov z rôznych materiálov 

Marec: 

1. Hodnotenie dochádzky, správania a učenia za 3. štvrťrok: kontrola dochádzky. 

2. Moja obľúbená kniha -  čítanie a prerozprávanie obľúbenej rozprávky 

Apríl: 

1. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas veľkonočných prázdnin. 

2. Deň narcisov – deň boja proti rakovine - diskusia 

Máj: 

1. Upevňovať priateľské vzťahy medzi žiakmi, vytvárať priaznivú klímu v triede. 

2. Kvety pre mamičku -  výroba kvetov z papierových košíčkov 

Jún: 

1. Vyhodnotenie dochádzky, správania a učenia za 2. polrok školského roka. Administratívne 

práce.  

2. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas letných prázdnin. 

3. Hráme sa na dvore  -  hry a zábava v areáli školy 
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Príloha č. 56 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2018/2019 

 
Trieda: 9. A 

Učiteľka: Mgr. Sylvia Semanová 

Dátum: 28.8.2018 

 

Celoročná priebežná činnosť: 

Riešenie školskej dochádzky, vypisovanie charakteristík žiakov, vypisovanie prihlášok na 

rediagnostiku, vypisovanie oznámení o nedbalej školskej dochádzke. Priebežné vypisovanie  triednej 

dokumentácie. Práca s ASC agendou, kontrola údajov žiakov, vpisovanie dochádzky. Vyberanie 

poplatkov na ZRŠ. Plnenie úloh z plánu práce školy na daný mesiac. 

 September: 
- vypracovanie plánu práce triedneho učiteľa, 

- zhotovenie nástenky v triede, 

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom, BOZP, 

- výzdoba triedy, školy. 

Október: 
- Medzinárodný deň hudby - spev a tanec, 

- zber prírodného materiálu, 

- Úcta k starším – výroba darčeku pre starých rodičov. 

November: 
- výroba šarkanov, púšťanie šarkanov, 

- pripomenúť: -  Sviatok všetkých svätých, 

December: 
- vianočná výzdoba triedy, výroba vianočných ozdôb, 

- tradície, zvyky, piesne, vinše,  

- príprava darčekov pre blízkych, kamarátov.  

Január: 
- príprava podkladov k polročnej klasifikačnej porade, 

- vyhodnotenie práce v prvom polroku školského roka, 

Február: 
- Deň lásky a priateľstva (sv.Valentín), 

- príprava na karneval - zhotovenie masky. 

Marec: 
- mesiac knihy, rozprávanie o knihách, návšteva Mestskej knižnice v Krompachoch, 

- MDŽ - medzinárodný deň žien – výroba darčeka pre ženy (8.3.), 

- Medzinárodný deň učiteľov – výroba darčeka pre učiteľov (28. 3.), 

Apríl: 
- ŽLTÝ DEŇ - Deň narcisov – Deň boja proti rakovine (Liga proti rakovine)- ochrana zdravia, 

porozumenie (15.4.), 

- veľkonočná výzdoba spojená s rozprávaním o veľkonočných zvykoch a tradíciách, 

Máj: 
- Deň matiek – význam sviatku, úcta, význam materinskej lásky zhotovenie darčekov,                  

blahoželania, 

- Svetový deň rodiny - pripomenutie si dôležitosť rodiny, aktivity. 

.Jún: 

- príprava podkladov ku koncoročnej klasifikačnej porady, 

- zábavné hry pre deti k : MDD, 

- Deň otcov – zhotovenie darčeka pre otcov, 

- príprava prázdninovej činnosti, bezpečné a zdravé prázdniny. 
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Príloha č. 57 

 

Plán činnosti asistenta učiteľa prte žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský 

rok 2018/2019 
 

Asistent učiteľa: Regína Bandžuchová 

Dátum:  31.8.2018 

 

Počas celého školského roka viesť deti k plneniu školských povinností, k opakovaniu, precvičovaniu 

a utvrdzovaniu nových poznatkov nadobudnutých na vyučovaní. 

September 

- oboznamovanie sa so žiakmi – otvorenie školského roka 2018-2019 

- dozor počas prestávok 

- zhotovenie nástenok 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B, C 

Október 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B, C 

- konzultácie s rodičmi 

November 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- vychádzky do okolia 

- zber prírodného materiálu 

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 

December 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

-  mikulášsky večierok 

- vianočná výzdoba tried 

- zhotovenie nástenky 

- hry na snehu 

Január 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B, C 

- zimné hry na snehu 

- komunikácia s rodičmi  

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 

Február 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom B, C 

- zhotovenie nástenky 

Marec 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- zhotovenie darčekov pri príležitosti Dňa učiteľov 

Apríl 
- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- vychádzka do blízkeho okolia  

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 
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Máj 
- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- zhotovenie výrobkov ku MDD 

- loptové hry v areály školy 

Jún 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- záver školského roka 

- vypracovanie záverečnej správy asistenta učiteľa 

- úprava školského pozemku 

- úprava tried na konci školského roka 
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Príloha č. 58 

 

Plán činnosti asistenta učiteľa prte žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský 

rok 2018/2019 
 

Asistent učiteľa: Ivan Šumjaci 

Dátum:  24.8.2018 

 

Hlavné ciele asistenta učiteľa: 

- Vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru 

- Zhotovenie didaktickej pomôcky a využívať ju pri práci s deťmi 

- Klásť dôraz na zlepšenie čitateľskej gramotnosti 

Počas celého školského roka viesť deti k sústavnému plneniu školských povinností, 

k opakovaniu, precvičovaniu a utvrdzovaniu poznatkov nadobudnutých na vyučovaní. 

 

September 

- Úcta k rodine 

- Príprava plánov na školský rok 2018/2019 

- Pracovná a pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Október 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

- Mesiac úcty k starším 

November 

- Halloween 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

December 

- Vianočná výzdoba tried a školských priestorov 

- Vianočná kapustnica 

- Mikuláš 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Január 

- Hry na snehu, guľovačka, stavanie snehuliakov 

- Polročná pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Február 

- Zhotovenie valentínky 

- Konzultácie s rodičmi 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 
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Marec 

- Darček pre mamičku, MDŽ 

- Úprava školského pozemku 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Apríl 

- Práce na pozemku 

- Pohybové hry, naháňačky 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Máj 

- Deň matiek 

- Volejbal 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Jún 

- MDD 

- Súťaže, loptové hry 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

- Koncoročná pedagogická porada 

Aktivity počas celého školského roka 2018/2019: 

- Sprevádzanie žiakov na školské akcie, výlety, exkurzie, podujatia 

- Eliminovať patologické javy žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

- Zlepšiť povedomie žiakov a ich rodičov ku vzdelávaniu a spolupráci so školou 

- Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči  sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za 

vlastné správanie 

- Viesť žiakov k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí 
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Príloha č. 59 

 

Plán činnosti asistenta učiteľa prte žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský 

rok 2018/2019 
 

Asistent učiteľa: Mgr. Denisa Hvizdošová 

Dátum:  3.9.2018 

 

Hlavné ciele asistenta učiteľa: 

- Vytvárať podmienky pre príjemnú pracovnú atmosféru 

- Zlepšovať jemnú motoriku pri písomnom prejave žiakov 

- Zlepšovať chápanie pokynov učiteľa v slovenskom jazyku 

- Poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky pri plnení každodenných povinností 

Počas celého školského roka viesť deti k sústavnému plneniu školských povinností, 

k opakovaniu, precvičovaniu a utvrdzovaniu poznatkov nadobudnutých na vyučovaní. 

September 

- Zoznámenie sa zo žiakmi 

- Príprava plánov na školský rok 2018/2019 

- Pracovná a pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

- Tipovanie žiakov do systému  Národného projektu 

- Písanie štvrťročnej správy pre Národný projekt 

- Oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy a ochranou školskej zelene 

Október 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

- Zber prírodného materiálu 

- Deň výživy 

November 

- Halloween 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

- Zber prírodného materiálu 

- Športové dopoludnie, popoludnie 

December 

- Písanie štvrťročnej správy pre Národný projekt 

- Vianočná výzdoba tried a školských priestorov 

- Mikuláš 

- Oboznámenie sa s vianočnými zvykmi a trdíciami 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Január 

- Tipovanie žiakov do systému  Národného projektu 

- Hry na snehu, guľovačka, stavanie snehuliakov 

- Polročná pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 
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Február 

- Zhotovenie valentínskeho srdiečka  

- Konzultácie s rodičmi 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Marec 

- Písanie štvrťročnej správy pre Národný projekt 

- Darček pre mamičku k  MDŽ 

- Úprava školského pozemku 

- Čistenie potoka v blízkosti školy 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Apríl 

- Čistenie okolia školy od odpadu 

- Práce na školskom pozemku 

- Pohybové hry, naháňačky 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Máj 

- Deň matiek 

- Zapojenie sa do výtvarnej  súťaže Deň slnka 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

Jún 

- Písanie štvrťročnej správy pre Národný projekt 

- MDD 

- Športové dopoludnie, popoludnie 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

- Koncoročná pedagogická porada 

Aktivity počas celého školského roka 2018/2019: 

- Tipovenie žiakov do systému Národného projektu a písanie štvrťročných správ pre Národný 

projekt 

- Sprevádzanie žiakov na školské akcie, výlety, exkurzie, podujatia 

- Eliminovať patologické javy žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

- Zlepšiť povedomie žiakov a ich rodičov ku vzdelávaniu a spolupráci so školou 

- Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči  sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za 

vlastné správanie 

- Viesť žiakov k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí 
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Príloha č. 60 

 

Plán činnosti asistenta učiteľa prte žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský 

rok 2018/2019 
 

Asistent učiteľa: Mgr. Daniela Kandríková 

Dátum:  3.9.2018 

 

September 

- štúdium osobného spisu žiakov  

- oboznámenie sa so zdravotným stavom žiakov 

- zadávanie údajov o žiakoch do informačného systému v rámci národného projektu 

- vypracovanie štvrťročnej správy o činnosti pedagogického asistenta pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 

- účasť na pedagogickej rade a pracovnej porade 

Október 

                 -    uľahčovanie adaptácie žiakov na prostredie školy 

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- spoluorganizovanie činnosti žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

v súlade s pokynmi učiteľa  

- komunikácia s rodičom žiaka o procese výchovy a vzdelávania 

November             

                 -     individuálny prístup k žiakom s variantom B 

- účasť na pedagogickej rade  

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede 

December 

- individuálny prístup k žiakom variantu B 

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- vypracovanie štvrťročnej správy o činnosti pedagogického asistenta pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 

- pomoc a aktívna účasť pri mimoškolskej činnosti žiakov 

Január 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B 

- komunikácia s rodičom žiaka o procese výchovy a vzdelávania 

- účasť na pedagogickej rade  

- priebežné dopĺňanie údajov v informačnom systéme v rámci národného projektu 

- oboznámenie sa s rodinným prostredím žiaka 

Február 

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B 

- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede 

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 

Marec 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B 

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok a didaktickej techniky na vyučovanie  

- vypracovanie štvrťročnej správy o činnosti pedagogického asistenta pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 

Apríl 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B 

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- účasť na pedagogickej rade  

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 
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Máj 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B 

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- pomoc pri príprave sviatku Medzinárodný deň detí 

- priebežné dopĺňanie údajov v informačnom systéme v rámci národného projektu 

Jún 

- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok 

- vypracovanie štvrťročnej správy o činnosti pedagogického asistenta pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 

- vypracovanie záverečnej správy pedagogického asistenta v školskom roku 2018/2019 

- úprava tried na konci školského roka 

 

Počas celého školského roka 2018/2019 

-  pomoc žiakom pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z ich zdravotného postihnutia 

-  sprevádzanie žiakov na akcie a aktivity školy  

-  viesť žiakov k dodržiavaniu školského poriadku, základných pravidiel správania sa, k    

   ochrane zdravia, majetku, hygienických zásad, bezpečnosti práce.  
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Príloha č. 61 

 

Ročný plán vnútornej kontrolnej činnosti na školský rok 2018/2019 
 

Hlavným cieľom kontrolnej činnosti je získavať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce 

školy, jej pracovníkov a žiakov a získané informácie využiť na usmerňovanie a vytváranie 

optimálnych podmienok rozvoja osobnosti žiaka, efektívneho vyučovania a výchovy a vytvárania 

optimálneho pracovného prostredia. 

1. Rámcové zameranie kontrolnej činnosti  

a) plnenie štátneho a školského vzdelávacieho programu školy, 

b) plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo všeobecne právnych predpisov, metodických pokynov 

MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa, 

c) zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy 

a majetkom školy, 

d) kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov, 

e) kontrola a usmerňovanie vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu, 

f) kontrola úloh na jednotlivých úsekoch školy, 

g) kontrola úloh mimovyučovacích  a mimoškolských aktivít školy, 

h) kontrola na úseku BOZP, PO, CO, 

i) kontrola údržby školy,  

j) kontrola materiálno-technického vybavenia školy. 

2. Štruktúra vnútornej kontroly 

a) plnenie učebných osnov a TVVP, 

b) vedenie triednej dokumentácie, 

c) plnenie pracovných povinností zamestnancov, 

d) plnenie povinností podľa zákonníka práce, 

e) dodržiavanie legislatívnych a vnútorných predpisov školy, 

f) plnenie plánov na jednotlivých úsekoch školy, 

g) dodržiavanie POP na daný školský rok, 

h) plnenie vytýčených cieľov školy. 

3. Formy a prostriedky kontrolnej činnosti   

a) pozorovanie, 

b) individuálne rozhovory, 

c) hospitácie, 

d) rozbor stavu pedagogickej, hospodárskej a ekonomickej dokumentácie, 

e) účasť na zasadnutiach pedagogickej rady, pracovnej porady, metodických združení, 

súťažiach a školských podujatiach, 

f) obhliadka vnútorných a vonkajších priestorov školy, 

4. Personálna realizácia kontrolnej činnosti 

Vnútornú školskú kontrolu vykonávajú: 

a) riaditeľka školy, 

b) zástupkyňa riaditeľky, 

5. Výstupy a závery kontrolnej činnosti 

a) ústne prerokovanie, pohovor 

b) písomný záznam, záznam o kontrole, hospitačný záznam, 

c) vyhodnotenie na pracovných poradách. 

6. Špecifikácia kontrolnej činnosti na pedagogickom úseku 

a) Kontrola práce a činnosti pedagogických zamestnancov: 

- kvalita vyučovania, 

- plnenie a dodržiavanie učebných osnov a TVVP, 

- organizácia vyučovania, psychohygiena, 

- úroveň komunikácie, demokratizácie a humanizácie vzťahu učiteľ-žiak, spätná    

  väzba, 

- účelnosť a efektívnosť využívania metód, foriem a prostriedkov pri výchovno-  
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  vzdelávacom procese, 

- práca so žiakmi s viacnásobným postihnutím, individuálny prístup k žiakovi, 

- kontrola práce učiteľa v prvom ročníku, adaptácia žiakov prvého ročníka, 

- úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov, 

- využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- úroveň hodnotenia, 

- práca so žiakmi s vyučovacím variantom B a C, 

- plnenie úloh koordinátorov, 

- zaobchádzanie so zverenými predmetmi, 

- estetizácia  priestorov školy, 

- osobné spisy žiakov a triedna dokumentácia, 

- plnenie plánu práce školy. 

b) Kontrola stavu, úrovne a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti: 

- činnosť a aktivity žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- záujem žiakov o výchovno-vzdelávací proces, 

- komunikatívnosť a disciplína žiakov, 

- dodržiavania hygienických návykov žiakov, 

- záujmova činnosť žiakov, 

- participácia žiakov na živote školy, 

- šetrenie školských potrieb a dotácií, 

- šetrenie učebníc, 

- dodržiavanie vnútorného školského poriadku. 

 

7. Špecifikácia kontrolnej činnosti na hospodárskom a ekonomickom úseku 

a) kontrola hospodárenia 

b) dodržiavanie rozpočtových pravidiel, 

c) využívanie finančných a materiálnych prostriedkov, 

d) šetrenie kancelárskeho materiálu, 

e) vedenie ekonomickej dokumentácie, 

f) údržba, evidencia a skladovanie majetku školy, 

g) dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov, 

h) inventarizácia majetku a záväzkov školy-dokumentácia. 

 

8. Špecifikácia kontroly práce zástupkyne riaditeľky 

a) evidencia hodín náhradného voľna, čerpanie náhradného voľna, 

b) evidencia čerpania dovolenky, 

c) evidencia oznámení o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, 

d) kniha zástupov, 

e) evidencia kontrolnej činnosti vykonávanej zástupkyňou riaditeľky na pedagogickom 

úseku, 

f) evidencia dochádzky zamestnancov, dovolenkové lístky. 

 

V Krompachoch 27.8.2018       

 

         Mgr. Beáta Figľárová  

              riaditeľka škol



  

 

 


