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ÚVOD 

 

            Poslaním školy je otvorenosť predovšetkým voči deťom, rodičom, verejnosti -  a to 

obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti, 

naplňovaním jeho najzákladnejších potrieb. 

            Princípy školy sú sformulované v Školskom vzdelávacom programe  a Výchovnom 

programe školy.  

 V školskom roku 2015/2016 nadviažeme na dosiahnuté výsledky pri plnení úloh z 

minulého školského roku, doplníme ich o úlohy, ktoré sú navrhnuté Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov 

na školský rok 2015/2016.  

Hlavné priority školy:  

1. Zdravý životný štýl, zdravé prostredie pre rozvoj osobnosti dieťaťa. 

2. Prehĺbenie jazykových a komunikačných schopností. 

3. Výchova kultúrneho diváka, čitateľa a užívateľa IKT. 

4. Otvorená škola. 

5. Estetická výchova. 

6. Environmentálna výchova. 

Východiskom pre vytvorenie celoročného plánu práce sú platné legislatívne predpisy 

a zákony, ŠVP ISCED1 a ISCED2, školský vzdelávací program, pedagogicko-organizačné 

pokyny, plány MZ a PK, plán výchovného poradcu a plány koordinátorov. 

Plán práce je otvoreným dokumentom, možno ho podľa situácie korigovať a dopĺňať.  

 

 

 

 

         

                                                  

                                                                                                       ...............................................                                               

                                                                                                          Mgr. Tatiana Spišáková 

                                                                                                                     riaditeľ školy 
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1         Východiskový stav 

 
 Nový školský rok prináša zakaždým veľa výziev, plánov a zámerov na skvalitnenie 

vzdelávania v našich školách. 

Zmeny v novom školskom roku súvisia najmä s inováciou štátnych vzdelávacích 

programov  základných škôl. V tomto školskom roku si  môžeme zvoliť rozdelenie 

vyučovacích predmetov buď po ročníkoch alebo po celých stupňoch vzdelávania. Okrem toho 

budú počtom vyučovacích hodín posilnené prírodovedné predmety a žiakom na 1. stupni 

základnej školy pribudne nový predmet prvouka. Povinným cudzím jazykom zostáva naďalej 

anglický jazyk. Zmenou však je, že žiaci už nebudú mať druhý cudzí jazyk povinný, ale 

voliteľný. V snahe orientovať našich žiakov na nadobúdanie praktických zručností už na 

základnej škole, sa posilnili vyučovacie predmety pracovné vyučovanie a technika. Zmeny 

budú nabiehať postupne od 1. a 5. ročníka základných škôl.  

Okrem toho v novembri čaká žiakov 5. ročníka testovanie z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika. Jeho cieľom je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností 

žiakov na začiatku 2. stupňa a ich monitorovanie v celoštátnom meradle. Testovanie poskytne 

spätnú väzbu školám o tom, ako pripravili žiakov na prechod z 1. na 2. stupeň. Zároveň bude 

vstupnou informáciou pre učiteľov na 2. stupni, ako postupovať v ďalšom výchovno-

vzdelávacom procese.  

 Čoraz aktuálnejšou a naliehavejšou sa stáva otázka čitateľskej a matematickej 

gramotnosti. Mladých ľudí by sme sa mali snažiť pripraviť na to, aby sa vedeli vyrovnať 

s nárokmi, ktoré na nich kladie spoločnosť založená na vedomostiach a súčasne v nich 

podnecovať zvedavosť a tvorivé myslenie.  

 

2       Stručná analýza školského roka 2014/2015 
 

 V minulom školskom roku sme dosiahli celý rad pozitívnych výsledkov vo výchovno-

vyučovacom procese.  

            Žiaci 9. ročníka úspešne zvládli MONITOR9,  úspešnosť zo SJL bola 74,64% 

(priemer v SR 62,58%; percentil 94,69) a z MAT 69,02% (priemer v SR 52,68%; percentil 

93,71.). 

Pokiaľ máme hodnotiť výchovno-vzdelávací proces vcelku,  konštatujeme, že sa nám 

podarilo zlepšiť úroveň z predchádzajúceho obdobia, v súťažiach a olympiádach sme dosiahli 

kvalitnejšie výsledky. V práci s talentovanými žiakmi sme dosiahli výborné výsledky a splnili 

všetky vytýčené ciele.   

            Vo vyučovaní cudzích jazykov sa vyučujúci zameriavali najmä na rozvoj 

komunikatívnych schopností žiakov s dôrazom na ústne odpovede. Na zvýšenie úrovne 

vyučovania využívali vyučujúci dostupné učebné pomôcky ( učebnice, pracovné zošity, 

pracovné listy, programy, obrazový materiál, plagáty a pod.) Kladný ohlas medzi žiakmi 

a rodičmi mal projekt Týždeň aktívnej angličtiny Englich in Action Week a Charity Day. 

Doposiaľ najväčší úspech v olympiáde ANJ dosiahli žiaci pod vedením Mgr. Džupinovej – 2. 

miesto na celoslovenskom kole v Bratislave.  V nemeckom jazyku a v ruskom jazyku sa 

zvýšila úroveň vyučovania, čo prospieva aj k vyššiemu záujmu o tieto jazyky. 



 

             V oblasti prírodovedných predmetov sa podstatne zlepšila  práca s talentovanými 

žiakmi a príprava týchto žiakov na predmetové súťaže. Prírodovedné predmety sú posilnené 

hodinovou dotáciou, na ktorých sa uprednostňuje komunikatívna zložka i tvorivosť žiakov, čo 

je potešiteľný jav a bude potrebné v tomto trende pokračovať aj v tomto školskom roku.                  

V matematike, informatike, geografii sa celkom úspešne využívajú informačno-komunikačné 

technológie.  

             V telesnej výchove, výtvarnej výchove, v slovenskom jazyku, matematike, fyzike, 

chémii, geografii, v cudzích jazykoch sa nám podarilo pritiahnuť množstvo žiakov 

k reprezentácii školy a zároveň dosiahnuť výborné výsledky. Veľký úspech získali žiaci 

v oblasti rozvoja speváckeho a tanečného talentu pod vedením Mgr. Bačikovej a Mgr. 

Burcinovej. Tanečné súbory Motýlik a Motýlie krídla získali prvé miesta na regionálnej 

súťaži a úspešne reprezentovali našu školu aj na mestských podujatiach. Aj tento rok 

vynikajúcu prácu odviedli vyučujúci plávania a vychovávatelia CVČ p. Motyka a p. Antošová 

pri organizovaní plaveckých súťaží a dosiahnutých výsledkoch aj na  medzinárodných 

podujatiach /v Jasle /. 

 Prvé číslo virtuálneho školského časopisu Motýľ pod vedením Mgr. Štofirovej, 

príspevky do mestských novín a vedenie webovej stránky pomohli skvalitniť infomovanosť 

rodičov a širokej verejnosti o našej práci a úspechoch. 

             Vďaka práci triednych učiteľov a Žiackeho parlamentu pod vedením Ing. Antolovej 

sa nám darí skvalitňovať i oblasť právnej výchovy. Žiaci začínajú v plnom  rozsahu 

uplatňovať požadované pravidlá správania, rešpektujú školský poriadok i vnútorný poriadok 

školy. V konkrétnych činnostiach je ich právne vedomie priamo úmerné učiteľovej snahe, 

jeho prístupu ku školskej práci. V prípade nerešpektovania práv dieťaťa, odhalenia násilia, 

postupujeme podľa platných pravidiel na riešenie takýchto problémov. 

 Veľkým prínosom bolo zapojenie sa do projektu PRINED a práca odborných 

zamestnancov, asistentiek učiteľov pri napĺňaní vytýčených cieľov. 

 Na veľmi kvalitnej úrovni prebiehala mimovyučovacia  pravidelná činnosť v ŠKD, 

v krúžkoch a v CVČ. 

 

3    VÝCHODISKOVÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY 
 

 Zákon 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov 

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

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o  

 Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  - školský zákon 

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

 Štátny vzdelávací program ISCED1, ISCED2 

 Školský vzdelávací program – strategické ciele 

 Vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole 

 Vyhláška 224/2011 Z. z. o základnej škole 

 Vyhláška MŠ SR č.326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných 

školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia 



 

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

 Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 - 2014 

 Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa 

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011-2014 

 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017  

 Národný program prevencie obezity 

 Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020 

 Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 

rokov /projekt „MILÉNIUM“/ 

 Národná protidrogová stratégia na roky 2013-2020 

 Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013-2016 

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011-2014 

 Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006  k prevencii a riešeniu šikanovania 

žiakov školách a školských zariadeniach 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím 

 

Nové všeobecne záväzné právne predpisy  

 a) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 b) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 

Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania  

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

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

štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov  

 

Nové rezortné predpisy  

 a) Smernica č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R, ktorou sa určuje postup 

úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 

74/2012  

 b) Smernica č. 8/2015, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a 

učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a 

učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce  

 c) Metodický pokyn č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

praktických škôl  

 d) Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie  

 

 Platné koncepcie a stratégie  

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

 b) Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín, č. 1100/2007 zo dňa 19. 12. 

2007  

 c) Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom 

maďarským, č. 1963/1991-22 zo dňa 19. 06. 1991  



 

4   ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA  2015/2016 
 

 Školský rok 2015/2016 sa začína 1. septembra 2015.  

 Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).  

 Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 3. septembra 2015 (štvrtok).  

 Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok). 

 Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční  25. januára 2016 (pondelok).  

 Školské vyučovanie v druhom  polroku  sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. 

júna 2016 (štvrtok). 

 Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční  24. júna 2016 (piatok).  

Prázdniny 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania 

pred začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania 

po prázdninách 

jesenné 
28. október 2015  

(streda)  
29. október –  

30. október 2015  
2. november 2015  

(pondelok)  

vianočné 
22. december 2015  

(utorok)  
23. december 2015  

– 7. január 2016  
8. január 2016  

(piatok)  

polročné 
29. január 2016  

(piatok)  
1. február 2016  

(pondelok)  
2. február 2016  

(utorok)  

jarné Košický kraj, 

Prešovský kraj 
12. február 2016  

(piatok)  
15. február –  

19. február 2016  
22. február 2016  

(pondelok)  

veľkonočné 
23. marec 2016  

(streda)  
24. marec –  

29. marec 2016  
30. marec 2016  

(streda)  

letné 
30. jún 2016  

(štvrtok)  
1. júl –  

2. september 2016  
5. september 2016  

(pondelok)  

  

5    UČEBNÉ PLÁNY 

Trieda Rámcový učebný plán   

0.A / 0.B Učebný plán pre žiakov nultého ročníka 

1.A Inovovaný ŠkVP – ISCED 1  

1.B Inovovaný ŠkVP – ISCED 1 

2.-4. roč. ŠkVP – ISCED 1 

5.A Inovovaný ŠkVP – ISCED 2 

5.B Inovovaný ŠkVP – ISCED 2 



 

6.-9. roč. ŠkVP – ISCED 2 

6    HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

 

Východiská 

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

 Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia 

v základných a stredných školách č. CD- 2004 – 12003/23597 -1:095  

 Metodické pokyny na klasifikáciu a hodnotenie žiakov špeciálnej základnej školy  pre 

žiakov s mentálnym postihom variant A 

 

Hodnotenie žiakov 0. a 4. ročníka  

Výchovné predmety štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) sa klasifikujú známkou, 

predmety školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sú hodnotené: 

a) známkou 

 

Hodnotenie žiakov 5. - 9. ročníka 

Výchovné predmety ŠVP i predmety ŠkVP, ktoré nie sú súčasťou predmetov ŠVP sú 

klasifikované známkou, okrem náboženskej a etickej výchovy. 

Predmety školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sú hodnotené:  

a) známkou 

 

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl  
1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2015 alebo T5-2015) sa 

uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.  

2. Cieľom Testovania 5-2015 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na 

začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2015 poskytne školám spätnú väzbu, ako 

pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou 

informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a 

skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a 

zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.  

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie 

testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci 

Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja 

(ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných 

škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických 

zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.  

4. Na vybraných základných školách sa v mesiacoch máj a október 2015 uskutoční pilotné 

overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5.  

5. Informácie o Testovaní 5-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk.  



 

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  
1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym 

postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z 

predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.  

2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok).  

3. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, 

porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o 

testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka 

slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.  

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné 

zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú 

zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia 

základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru 

pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované 

predmety.  

5. Na vybraných základných školách sa v období február 2016 a máj 2016 uskutoční pilotné 

overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.  

6. Informácie o Testovaní 9-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.  

 

Kontrola, efektivita  
1. Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať 

internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a 

hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.  

2. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a 

analýzu zistení.  

3. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania odbornej literatúry, detskej 

literatúry, dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-

vzdelávacom procese.  

4. Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a 

vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ďalej len „ŠVVP“), na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov.  

5. Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé hodnotenie kvality 

školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a využiť ich v praxi pri realizácii 

sebahodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na www.ssiba.sk v časti 

Projekty ESF.  

 

 

 

 



 

 

 

7  SWOT ANALÝZA 

 
Silné stránky školy                       (Strenght)  S 

o silný manažment, 

o dobrá kvalifikovanosť učiteľov, 

kreativita mnohých zamestnancov, 

o schopnosti všetkých pracovníkov, 

dobrá klíma školy, 

o výhodná poloha budovy, estetické 

pracovné prostredie, 

o dobré technické vybavenie, 

o moderný športový areál, krytá 

plaváreň, 

o dobrá povesť, 

o  bohatá mimoškolská a krúžková 

činnosť, 

o  bohatá činnosť a kreativita  v ŠKD, 

o  profilácia školy na rozšírené 

vyučovanie matematiky, 

prírodovedných predmetov, 

informatiky, cudzích jazykov, plávania, 

o  práca na rôznych projektoch 

a súťažiach. 

Slabé stránky školy                         (Weakness) W 

o  nedostatok priestorov pre klasické triedy, 

o  nedostatočný priestor na vytvorenie 

jazykových učební, 

o  nedostatočná kapacita telocvične, 

o  neefektívne vykurovanie priestorov školy, 

o  nedostatočná komunikácia s rodičmi 

žiakov a podchytenie kreatívneho 

potenciálu rodičov, 

o  nesystematická prezentácia vlastnej práce 

na verejnosti, 

o  nevyhovujúce  percentuálne prerozdelenie 

užívateľskej plochy medzi dvoma 

subjektmi. 

Príležitosti                             (Opportunity )  O 

o vytvorenie vlastného      vzdelávacieho 

programu, 

o  zvýšenie záujmu o školu, 

o  zlepšenie podpory zo strany rodičov, 

podnikateľov, samosprávy, 

o  využitie športových zariadení na verejné 

účely, 

o  poskytnutie priestorov na vzdelávacie 

aktivity, 

o  prehodnotenie priestorového usporiadania 

medzi užívateľmi dvoch subjektov, 

Hrozby                                                     (Threat)T 

o  demografický pokles populácie, 

o  zhoršenie sociálneho zázemia, 

o  zvyšovanie výdavkov na prevádzku, 

o  nedostatok finančných prostriedkov na 

investície, 

o  nedostatočná spolupráca s druhým 

subjektom, jednostranný záujem pri 

hľadaní spôsobov riešenia problémov. 

 



 

o  spolupodieľanie sa na financovaní 

nákladov pri prevádzke školy a užívania 

spoločných priestorov s druhým subjektom. 

    8    PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠKOLY 

 
Riaditeľ školy Mgr. Tatiana Spišáková 

Zástupca riaditeľa Mgr. Anna Patlevičová 

Ing. Renáta Obšajsníková 

Výchovný poradca Mgr. Ľubomír Spišák 

 

Gremiálna rada školy 

Riaditeľ školy Mgr. Tatiana Spišáková 

Zástupca riaditeľa  Mgr. Anna Patlevičová 

Ing. Renáta Obšajsníková 

Výchovný poradca Mgr. Ľubomír Spišák 

Vedúca metodického združenia 

 0. až 4. ročníka 

Mgr. Daniela Suchaničová 

Vedúca metodického združenia ŠKD PaedDr. Alena Senajová 

Vedúca predmetovej komisie Ing. Adriana Šlechtová 

Vedúca predmetovej komisie Mgr. Marta Štofirová 

Vedúci predmetovej komisie Mgr. Alexandra Zápotocká 

CVČ Bc. Angela Antošová 

Koordinátor projektov Ing. Renáta Obšajsníková 

 

Členstvo v metodických orgánoch  

Metodické združenie ŠKD 

Vedúca metodického združenia PaedDr. Alena Senajová 

Členovia metodického združenia Vychovávateľky ŠKD, Bc. Angela Antošová, Stanislav 

Motyka 

Metodické združenie 0. – 4. roč.  

Vedúca metodického združenia Mgr. Daniela Suchaničová 

Členovia metodického združenia Vyučujúci 0. – 4. roč. 



 

Inkluzívny tím projektu PRINED 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

Vedúca predmetovej komisie Ing. Adriana Šlechtová 

Členovia  predmetovej komisie Vyučujúci MAT, FYZ, BIO, CHE, INF,  TSV, VYV, 

SEE, TEH, HUV 

Predmetová komisia spoločenských predmetov 

Vedúca predmetovej komisie Mgr. Marta Štofirová 

Členovia predmetovej komisie Vyučujúci SJL, DEJ, OBN, GEG, ETV, NBI, NBG 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

Vedúci predmetovej komisie Mgr. Alexandra Zápotocká 

Členovia predmetovej komisie Vyučujúci ANJ, NEJ, RUJ /1. – 9. roč./ 

 

Nepedagogickí zamestnanci  

Administratívna pracovníčka Eva Saxová 

Personalistika a mzdy Bc. Zlatica Lukčová 

Ekonómka Ing. Eva Vaššová 

Školník/ údržbár, správca ihrísk Gabriel Foťko, Peter Smolko, Pavol Semanco 

Upratovačky Mária Lapčaková, Božena Slivková, Monika Minková, 

Božena Dubasová 

Vedúca školskej jedálne 

Zamestnanci 

Kvetoslava Michrinová 

 Drahomíra Bezeková, Adela Rudyová, Mária Tokárová, 

Božena Čonková ,  Mariana Luciková, Božena 

Gajdošová, Bc. Darina Semancová, 

Bc. Adaela Manduľová,  Aneta Varcholová 

Správca krytej plavárne 

Zamestnanci 

Bc. Vladimír Želinský,  

Emília Bednáriková, Ján Kovč, Pavol Staško, 

Ing. Ján Stolárik, Oľga Andrejková 

  

 

Triednictvo 

0.A PaedDr. Angela Kačurová 



 

0.B Ing. Miroslava Adamicová 

1.A Mgr. Daniela Suchaničová 

1.B Mgr. Iveta Bujdošová 

2.A Mgr. Magdaléna Bačiková    

2.B Mgr. Jana Burcinová  

3.A Mgr. Eva Rothová   

3.B Mgr. Anna Kelevedžievová    

4.A Mgr. Róbert Jankanič  

4.B Mgr. Jana Smolková   

5.A PaedDr. Andrea Špilárová 

5.B Mgr. Silvia Džupinová 

6.A Mgr. Alexandra Zápotocká 

6.B Ing. Jana Antolová   

7.A Mgr. Marta Michrinová   

7.B RNDr. Silvia Smetanková 

8.A Ing. Adriana Šlechtová   

8.B Mgr. Emília Flešarová  

9.A Mgr. Marta Štofirová    

9.B   Mgr. Katarína Vargová   

 

Netriedni učitelia 

Mgr. Ľubica Kačmárová, Mgr. Ľubomír Spišák, Mgr. Marta Slivková, Mgr. Jaromír Zachar,     

PaedDr. Matrin Smetanka, Mgr. Veronika Vatehová, PaedDr. Peter Štofira 

 

Školský klub detí 

1. oddelenie Milada Jobková 

2. oddelenie Emília Sušinková  

3. oddelenie Michaela Gojdičová 

4. oddelenie PaedDr. Alena Senajová   



 

 

 

Koordinátori 

Environmentálna výchova RNDr. Silvia Smetanková 

Protidrogová prevencia Mgr. Emília Flešarová 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Veronika Vatehová 

Správca IKT a administrátor siete PaedDr. Peter Štofira 

Zdravá škola Mgr. Daniela Suchaničová 

Život a zdravie Ing. Renáta Obšajsníková 

Žiacky parlament Ing. Jana Antolová 

Školský informačný systém Ing. Renáta Obšajsníková 

Ochrana osobných údajov Bc. Zlatica Lukčová 

 

Ďalšie kompetencie 

Zdravotná výchova – HMZ Mgr. Daniela Suchaničová 

Evidencia úrazov, prvá pomoc Eva Saxová 

Školský časopis Mgr. Marta Štofirová , Mgr. Iveta Bujdošová 

Pytagoriáda 3., 4. roč. 

Olympiáda 4. roč. 

Matematický klokan 2.- 4. roč. 

Klokanko 

Vševedko 

Komparo 

Vyučujúci MAT 3. – 4. roč. 

Vyučujúci MAT 4. roč. 

Vyučujúci MAT 2. - 4. roč. 

TU 

Mgr. Daniela Suchaničová 

Vyučujúci 4. roč. 

Hviezdoslavov Kubín Mgr. Eva Rothová 

Rozprávkové vretienko 

Šaliansky Maťko 

Mgr. Jana Smolková 

Mgr. Iveta Bujdošová 

Športová olympiáda Mgr. Róbert Jankanič 

Slávik Slovenska Mgr. Jana Burcinová 

Výtvarné súťaže Mgr. Iveta Bujdošová 

Tanečné súťaže Mgr. Magdaléna Bačiková 

Matematická olympiáda Z5, Z6 Ing. Jana Antolová, PaedDr. Andrea Špilárová 



 

Matematická olympiáda Z7, Z8 

Matematická olympiáda Z9 

Pytagoriáda P5, P6                                  

Ing. Jana Antolová, Mgr. Marta Slivková 

Mgr. Marta Slivková 

PaedDr. Andrea Špilárová, Ing. Jana Antolová 

Pytagoriáda P7 

Pytagoriáda P8 

Ing. Jana Antolová 

Mgr. Marta Slivková 

Fyzikálna olympiáda 8. a 9. roč. Ing. Adriana Šlechtová 

Chemická olympiáda D9. roč. RNDr. Silvia Smetanková 

Biologická olympiáda D6.,7. roč. 

Biologická olympiáda E 

RNDr. Silvia Smetanková 

Mgr. Katarína Vargová 

Matematický klokan Ing. Jana Antolová 

Športové súťaže PaedDr. Martin Smetanka, Mgr. Jaromír Zachar 

Výtvarné súťaže Mgr. Marta Slivková 

Pangea Ing. Jana Antolová 

iBobor PaedDr. Peter Štofira 

Hviezdoslavov Kubín Mgr. Marta Štofirová 

Rozprávkové vretienko Mgr. Emília Flešárová 

Šaliansky Maťko Mgr. Marta Štofirová 

Olympiáda zo SJL Mgr. Marta Štofirová 

Pravopisná olympiáda Mgr. Emília Flešárová 

Európa v škole 

Detský čin roka 

Mgr. Marta Štofirová 

Mgr. Emília Flešárová 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo 

mám rád Slovensko 

Mgr. Marta Štofirová, 

Mgr. Emília Flašárová 

Olympiáda z dejepisu PaedDr. Alena Senajová 

Kráľ čitateľov PaedDr. Alena Senajová 

Biblická súťaž 

Biblická olympiáda 

Mgr. Jozef Kišák 

Mgr. Veronika Vatehová 

Geografická olympiáda Mgr. Marta Michrinová 

Olympiáda v ANJ Mgr. Alexandra Zápotocká 

Olympiáda v NEJ Mgr. Ľubica Kačmárová 

Medzinárodné projekty Mgr. Silvia Džupinová, Mgr. Alexandra Zápotocká, 



 

Comenius, Competition Mgr. Katarína Vargová 

Súťaž v RUJ Koľko reči vieš... Mgr. Marta Michrinová, Mgr. Ľubomír Spišák 

Mladý zdravotník Mgr. Daniela Suchaničová 

Mladý záchranár Mgr. Silvia Džupinová 

Testovanie 9 Ing. Renáta Obšajsníková, Mgr. Ľubomír Spišák 

Výchovné koncerty ZRŠ 

Vedenie fotodokumentácie a kroniky  Mgr. Silvia Džupinová, Mgr. Katarína Vargová 

Správca internetovej stránky Ing. Jana Antolová, PaedDr. Peter Štofira 

BOZP Mgr. Anna Patlevičová 

PO, CO Mgr. Róbert Jankanič 

Žiacka knižnica Mgr. Jana Smolková 

Kabinet ŠKD Milada Jobková 

Kabinet – 1.- 4. roč. Mgr. Eva Rothová 

Kabinet 0.roč. PaedDr. Angela Kačurová 

Kabinet – MAT Mgr. Marta Slivková 

Kabinet – GEO Mgr. Marta Michrinová 

Kabinet – FYZ Ing. Adriana Šlechtová 

Kabinet – CHE RNDr. Silvia Smetanková 

Kabinet – BIO RNDr. Silvia Smetanková 

Kabinet – INF PaedDr. Peter Štofira 

Kabinet – SJL Mgr. Marta Štofirová 

Kabinet – Cudzích jazykov Mgr. Alexandra Zápotocká 

Kabinet – DEJ Mgr. Ľubica Kačmárová 

Kabinet – VYV Mgr. Katarína Vargová 

Kabinet – HUV Mgr. Jana Burcinová 

Kabinet – TSV PaedDr. Martin Smetanka 

Kabinet – BRV PaedDr. Martin Smetanka 

Kabinet -  CVČ Stanislav Motyka 

Kabinet – Zdravá škola Mgr. Daniela Suchaničová 

Kabinet – TCHV Ing. Miroslava Adamicová 



 

Sklad učebníc Mgr. Anna Patlevičová,  

Ing. Renáta Obšajsníková 

 

Spolupráca na projektoch  

Deň narcisov, zbierka /LPR/ 

Biela pastelka 

Mgr. Daniela Suchaničová 

Detský čin roka/SZZP/ Mgr. Marta Štofirová 

Týždeň aktívnej angličtiny Mgr. Silvia Džupinová,  

Mgr. Alexandra Zápotocká 

Mliečny program Kvetoslava Michrinová 

Ovocie do tried Kvetoslava Michrinová 

Učíme sa povedať droge NIE! 

Svet bez drogy 

Mgr. Emília Flašárová 

 

Výchova k tolerancii a ľudským 

právam  

Mgr. Emília Flašárová 

 

Myslím, teda separujem RNDr. Silvia Smetanková 

Recyklácia odpadov 

Domáci miláčikovia 

RNDr. Silvia Smetanková 

RNDr. Silvia Smetanková 

Tehlička pre Afriku 

Mesiac úcty k starším 

Týždeň priateľstva 

Mgr. Veronika Vatehová 

Záložka do knihy spojuje školy 

Medzinárodný deň detskej knihy 

Detský čitateľský maratón 

Kráľ čitateľov 2015/2016 

Mgr. Jana Smolková 

 

Iné aktivity 

Škola v prírode  Mgr. Anna Patlevičová 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz Mgr. Jaromír Zachar, Stanislav Motyka 

Lyžiarsky tábor 

Letný tábor 

Bc. Angela Antošová, Stanislav Motyka 

 



 

Plavecké preteky 

Cyklistické preteky 

Bc. Angela Antošová, Stanislav Motyka 

 

 

Zloženie Rady rodičov 
 

Predseda Tatiana Gundziková 

Tajomník Lenka Gombitová 

Pokladník Gabriela Soóšová 

Členovia Ing.  Adriana Škurlová 

Radko Kmiť, Ľudovít Korekáč 

 

 

Zloženie Rady školy 
 

Predseda Mgr. Róbert Jankanič 

Podpredseda Mgr. Daniela Suchaničová 

Členovia Bc. Darina Semancová 

Ing. Stanislav Humeník 

Ing. Ján Polák 

Ing. Dušan Lukáč 

Mgr. Jaromír Zachar 

Ing. Peter Senaj 

Slavomír Rapáč 

Gabriela Soóšová 

Mgr. Valéria Surmajová 

 

 

9 Hlavné úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania vyplývajúce 

z celoslovensky stanovených úloh 

 
     9.1         VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V ŠKOLE 

 

 Pre tento školský rok, popri vlastných úlohách, budeme plniť celoslovensky 

stanovené okruhy rezortu a dodržiavať záväzné právne predpisy a koncepčné zámery. Tie sú 



 

formulované v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR a sú premietnuté do našej 

práce. 

1. Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými 

školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; 

vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom 

a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.  

2. Implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu ako 

prierezovú tému štátnych vzdelávacích programov. 

3. Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu 

implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v školskom vzdelávacom 

programe. 

4. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej 

výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. 

realizovať environmentálny program školy, spolupracovať so širšou školskou komunitou 

a s organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti. 

5. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom 

na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú 

hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu 

energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia. 

6. Zvyšovať kvalitu školy tým, že škola vytvorí pre dieťa/žiaka prostredie na vyučovanie 

s informačnými a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej 

spoločnosti, venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti 

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

(pokročilý), 

 zvýšiť informačné kompetencie vychovávateľov na rôznych používateľských úrovniach, 

 umožniť deťom školského klubu detí využívať učebne informačno-komunikačných 

technológií (ďalej len „IKT“) základnej školy na výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase 

mimo vyučovania, 

 zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať 

stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 

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

7. Pokračovať v systematickom  budovaní školskej knižnice tak, aby bola vhodná na 

realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít.  

 Využívať knižnično-informačné služby 

 Organizovať podujatia pre žiakov na podporu čitateľskej gramotnosti 

8. Podporovať voľno časové aktivity detí v záujmových útvaroch organizovaných školou 

a CVČ. 

9. Školiť žiakov základných škôl o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny dentálnymi 

hygieničkami. V marginalizovaných rómskych komunitách v tejto oblasti využívať prácu 

komunitných pracovníkov a zamestnancov PRINED, 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/


 

10. Podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity s 

vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a plnení Národného 

programu starostlivosti o deti a dorast a zamedziť umiestnenie automatov na 

sladkosti, nealkoholické nápoje kolového charakteru a nápojov s obsahom kofeínu a 

chinínu. Spresniť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom bufetu v objekte školy v súlade 

s vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania na predaj 

produktov, ktoré nie sú v súlade so zdravým výživovým trendom. 

11. Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na 

zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami – 

s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať 

kvalitnú kooperáciu školy a rodiny. 

12. V triedach s  vysokým počtom  žiakov z marginalizovaných komunít zabezpečiť 

informovanosť marginalizovanej populácie o starostlivosti o dieťa formou učenia sa 

prostredníctvom praktických ukážok. 

13. V školskom poriadku základnej školy vymedziť opatrenia ohľadom používania 

mobilného telefónu v zmysle § 20 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej 

škole. 

14. Podľa § 3 ods. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplatňovať 

v škole  zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, eliminovať problémy 

segregácie rómskych  žiakov a vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v triedach 

s ostatnou populáciou. 

 Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické 

a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej 

príslušnosti od ostatných žiakov. 

15. Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. 

16. Do ŠkVP a tematických plánov jednotlivých vyučovacích predmetov zapracovať úlohy 

súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, 

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

intolerancie a rasizmu  a v oblasti problematiky migrácie. 

 Zapájať žiakov do aktivít aj v  mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, 

stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských  

práv. 

 Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole (prostredníctvom chápajúceho 

a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom a študentom 

porozumieť iným kultúram). 

 Pripraviť a realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané 

na zvýšenie informovanosti žiakov v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými 

inštitúciami smerom k migrantom. 

 Odporúča sa priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v  školách a vytvárať 

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



 

17. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa  priebežne monitorovať správanie sa detí a ich 

zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného 

vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu. 

18. Využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prejavov problémového 

správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, 

zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.  

19. V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov 

spolupracovať so školským psychológom, prípadne s odbornými zamestnancami 

príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podľa potreby 

aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom, či policajtom. 

20. Rozpracovať na vlastné podmienky Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii 

a riešeniu šikanovania žiakov v škole. 

21. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou zlepšiť preventívne opatrenia školy 

a zefektívniť realizáciu preventívnych školských programov tak, aby sa realizovali len 

odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

22. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora prevencie. 

23. Vymedziť v školskom poriadku opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a 

nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach pedagogickí zamestnanci 

oboznámia rodičov žiakov školy.  

24. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, 

riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar 

policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú 

prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky 

a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. 

nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č.596/2003 Z. z.  

25. Zapájať sa do súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. 

26. Realizovať aktivity v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy s odbornými 

zamestnancami CPPPaP na tému rizika práce v zahraničí a prevencia pred neľudským 

zaobchádzaním a otrockou prácou. 

27. Školské a mimoškolské aktivity pri vhodných príležitostiach zamerať na zvyšovanie 

pozornosti voči starším ľuďom; na tento cieľ odporúčame využiť 1. október, ktorý je OSN 

vyhlásený za Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov). 

28. V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2013 – 2016 realizovať 

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

uskutočňovať besedy s psychológom, resp. lekárom. 

29. V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality 

realizovať projekty a  aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie 

a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu morálneho 

a právneho vedomia.  

30. V zmysle Národného programu duševného zdravia sa odporúča realizovať aktivity 

a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia v spolupráci s Ligou za 

duševné zdravie a Ligou proti rakovine. 



 

31. Vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, 

Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu 

prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod. 

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

zneužívaním uskutočňovať primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym 

zneužívaním. 

33. Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

budeme spolupracovať so ŠPÚ, prípadne priamo s jeho Detským centrom. Za žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole je možné považovať   len 

takého žiaka, ktorému poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo  

písomné vyjadrenie. Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími      

potrebami postupovať podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 

34. Pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Zadávať také        

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

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

zdravotným stavom ak z tejto príčiny dieťa nemá možnosť splniť alebo vykonať ich  

lepšie.  

35. Naďalej venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme 

zlepšenia ich dochádzky a školskej úspešnosti, spolupracovať so zriaďovateľom, rodičmi a 

miestnou komunitou, asistentmi učiteľa a mimovládnymi a ďalšími organizáciami  

podieľajúcimi  sa na výchove a vzdelávaní. 

36.  Predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, literárne a 

umelecké súťaže, školské športové súťaže žiakov budeme považovať za integrálnu súčasť  

výchovno-vzdelávacieho procesu. Riaditeľom škôl sa odporúča podporovať zapájanie 

svojich pedagogických   zamestnancov a žiakov do súťaží a uvoľňovať ich na tie, ktoré 

majú organizačné  poriadky schválené Ministerstvom školstva SR a sú zamerané na rozvoj 

nadania a talentu, samostatné tvorivé odborno-teoretické zručnosti a schopnosti žiakov 

a ich prípravu na budúce povolanie. 

37. Pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ „Svetového dňa mlieka“ v mesiaci október 2015 

vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu: 

o zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, 

o zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 

38. Venovať zvýšenú pozornosť kontinuálnemu (nepretržitému) ďalšiemu vzdelávaniu 

pedagogických zamestnancov. Skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť   

pedagogických zamestnancov.  

39. K zápisu do 1. ročníka prizvať psychológa, učiteľa MŠ, spolupracovať s poradenskými 

zariadeniami /najmä pri zaraďovaní detí do nultého ročníka/. Rozhodnutie o odklade - §19 

ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. 

40. Komisionálne preskúšanie pre žiakov, ktorí navštevujú školu mimo územia SR je spravidla 

z predmetov SJL, VLA, GEO, DEJ, učivo venované SR, národným dejinám a pod. 

41. Klásť dôraz na vyučovanie MAT a prírodovedných predmetov, venovať zvýšenú 

pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební 

predmetov INF, BIO, FYZ, CHEM, TECH. 



 

 

9.2  VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

 

1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD realizovať v súlade s výchovným programom. 

2. Pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti dodržiavať psychohygienické podmienky, 

uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu v heterogénnych 

oddeleniach. 

3. Skvalitnením spolupráce so základnou školou a zriaďovateľmi umožniť deťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí s cieľom 

podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na 

vyučovanie. 

4. Na skvalitnenie využívania voľného času systematicky vybavovať klub detí novým 

zariadením a doplňovaním pomôcok. 

5. Vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu 

pohybových aktivít sprístupnením športovísk a telocvične  školy deťom. 

 

9.3  VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ V CVČ  

 

1. Dieťa do centra voľného času prijímať na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

O prijatí dieťaťa do CVČ vydávať rozhodnutia v zmysle § 5 ods. 6 vo väzbe na § 38 ods. 4 

až 7 zákona č. 596/2003 Z. z. 

2. Podieľať sa na príprave a organizovaní olympiád a súťaží, s vedúcimi MZ a PK na škole, 

spolupracovať s krajským školským úradom a ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti 

rozvoja detí a mládeže.  

3. Vytvárať podmienky na spoločné aktivity detí a rodičov vo voľnom čase najmä 

organizovaním príležitostnej činnosti. 

4. V rámci kontrolnej činnosti venovať systematickú pozornosť organizácii a výkonu 

pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej činnosti, 

zamerať pozornosť na aktuálne a pravidelné vedenie triednych kníh. 

 

10 Súťaže žiakov  v školskom roku   2015/2016 
 

Ministerstvo je vyhlasovateľom súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré 

sa konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami. 

Zoznam športových  súťaží  je zverejnený na www.minedu.sk. Gestorom je sekcia 

štátnej starostlivosti o šport. Zoznam predmetových olympiád a súťaží zabezpečovaných 

IUVENTOU je zverejnený na www.olympiady.sk. Propozície a informácie o športových 

súťažiach základných a stredných škôl sú zverejnené na  www.skolskysport.sk. 

 

11      Oblasť materiálno – technického zabezpečenia  a prevádzky 
 

Pre naplnenie úloh v tejto oblasti si stanovujeme pre tento školský rok nasledovné ciele: 

http://www.minedu.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.skolskysport.sk/


 

o Pokračovať v materiálnom a technickom zlepšovaní podmienok v triedach podľa 

možnosti rozpočtu. 

o Pripraviť triedy a učebne tak, aby sa mohli využívať IKT vo vyučovacom procese. 

 

o  Pokračovať v postupnom vybavovaní tried novým nábytkom, tabuľami a podieľať 

sa na  estetizácii prostredia. 

o  Modernizovať a upraviť zborovňu pre vyučujúcich. 

o  Zlepšením podmienok podporovať činnosť ŠKD a CVČ. 

o  Zlepšiť podmienky a modernizovať triedy nultého ročníka. 

o  Postupne upraviť a modernizovať  kabinety vyučujúcich. 

o  Zrekonštruovať priestor pod plavárňou a vytvoriť relaxačnú zónu pre zamestnancov 

školy. 

Na realizáciu uvedených cieľov je potrebné: 

 1. Pokračovať v aktívnom prístupe k vyhľadávaniu centrálne vyhlasovaných 

a zverejňovaných projektov a grantov, zvážiť ich dopad na možnosti a podmienky našej 

školy.  

T: podľa termínov               

Z: projektový tím 

  2. Venovať systematickú pozornosť vzhľadu stoličiek a stolov žiakov v triedach 

s osobitným akcentom na novozakúpený inventár.  Zamedziť poškodzovaniu inventáru. 

T: stály                                                  

Z: TU  

 3. Ku získavaniu mimorozpočtových prostriedkov využiť všetky možnosti 

v spolupráci s Radou rodičov, zber papiera žiakmi.  

T: 1x v šk. roku                                                         

Z: ZRŠ , TU 

               4. Uplatňovať dôslednú hospodárnosť a úspornosť finančných prostriedkov. 

Mesačne sledovať a vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie, vody, plynu. 

T: stály                                                                      

Z: ekonómka školy, riaditeľka školy 

               5. Dodržiavať rozpočtové pravidlá pri čerpaní rozpočtu, dodržiavať stanovené 

termíny platieb, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami. 

T: mesačne                                                                 

Z: ekonómka školy, riaditeľka školy 

              6. Raz ročne vykonať inventarizáciu a vyradenie poškodeného alebo 

nepoužiteľného materiálu, pravidelne kontrolovať zverený majetok. 

T: stály                                                                        

Z: ekonómka školy, ved. kabinetov, inventarizačná a vyraďovacia komisia 

 7. Pravidelne vykonávať školenia BOZP, PO, CO, pokračovať v trojstupňovej 

kontrole, dohľadať na pravidelné lekárske prehliadky podľa stanovenej vyhlášky. 

T: stály                                                                        

Z: riad. školy 

 



 

12    Plán pedagogických a pracovných porád 

 

Štruktúra programu obsahuje tieto údaje: dátum, miesto rokovania, účasť na rokovaní 

(ospravedlnení, neospravedlnení, prizvaní), otvorenie, kontrolu úloh z predchádzajúceho 

zasadania, kľúčový bod rokovania, diskusiu, návrh na uznesenie, záver, prílohy, prezenčná 

listina. 

Termíny zasadnutí 

Pedagogická rada - PgR 

Pracovná porada - PP 

Hodnotiaca pedagogická rada - HPgR 

 

Termín Čas Druh porady 

august 10.00 h PP 

august 10.00 h PP 

september 14.00 h PgR 

október 14.00 h PgR 

november 14.00 h HPgR 

december 14.00 h PP 

január 14.00 h HPgR 

február 14.00 h PP 

marec 14.00 h PP 

apríl 14.00 h HPgR 

máj 14.00 h PP 

jún 14.00 h HPgR 

   

 

Obsah pracovných porád a pedagogických rád 

Každá pracovná porada sa skladá z privítania, kontroly splnenia úloh 

z predchádzajúceho mesiaca, plánu úloh na nasledujúci mesiac, stav kontroly podľa plánu, 

formulovanie námetov a odporúčaní pre vedenie školy a z bodu rôzne, ktorý sa dopĺňa podľa 

potrieb. 

Porady vedenia školy sa uskutočnia každý pondelok o 13.00 hod. Gremiálne porady 

vedúcich pracovníkov sa uskutočnia každý druhý mesiac. 

 

13      Starostlivosť o zamestnancov 

 

13. 1    Vzdelávanie zamestnancov 

 

       Venovať zvýšenú pozornosť kontinuálnemu (nepretržitému) a ďalšiemu vzdelávaniu 

pedagogických zamestnancov. 



 

o Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa školy za ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon).  

o  Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú priebežného odborného 

vzdelávania a podľa individuálneho zaradenia adekvátne formy kontinuálneho 

vzdelávania. 

o Škola sa profiluje na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, 

informatiky, cudzích jazykov a základov plávania.  

 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa 

zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 

Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa školy za ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o 

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

v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

Plán kontinuálneho vzdelávania bol schválený zriaďovateľom školy Mesto Stropkov – 

OšaK 16.09.2015. 

Priority ďalšieho vzdelávania: 

a) skvalitňovanie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti poznania a úcty 

k národným a kresťanským tradíciám, 

b) tvorivá práca v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem práce pedagogického 

zamestnanca vo výchovno-vzdelávacom procese, 

c) získavanie kompetencií na využívanie informačných a komunikačných technológií vo 

vyučovacom procese, 

d) skvalitňovanie jazykových spôsobilostí komunikácie učiteľov cudzích jazykov, 

e) zvyšovanie právneho vedomia, manažerských a marketingových schopností a projektového 

manažmentu pedagogických zamestnancov s dôrazom na vedúcich pedagogických 

zamestnancov, 

f) zvýšenú pozornosť venovať hodnoteniu vlastného pôsobenia vo vzťahu k dieťaťu 

v pedagogickom diagnostikovaní, 

g) dôraz klásť na rozvoj multikultúrnych kompetencií učiteľa a na rozvoj kompetencií 

pedagogických zamestnancov, formovať postoje, zručnosti a vedomosti žiakov v oblasti 

ľudských práv, 

h) zvyšovanie kompetencií v oblasti špeciálneho školstva podľa druhu postihnutia 

integrovaných žiakov v základných školách. 

 Riaditeľ školy zabezpečí možnosť: 

- vzdelávanie učiteľov v oblasti informatickej výchovy 

- vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vyučovania 

Ponuky vzdelávacích aktivít budú pravidelne zverejňovať Metodicko-pedagogické centrá SR, 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave 

a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave na svojich internetových stránkach. 

  



 

13.2     Ďalšia starostlivosť o zamestnancov  

 

 Hlavné úlohy – oblasť personálna  

Využívať ustanovenia Zákonníka práce tak, aby boli minimalizované riziká nevhodného 

personálneho obsadenia. Dodržiavať zásadu, aby pri obsadzovaní jednotlivých funkcií v škole 

boli považované za hlavné kritéria profesionalita, primerané osobnostné kvality, 

perspektívnosť, schopnosť harmonizovať a viesť prácu skupiny a komunikovať 

s ostatnými pracovníkmi školy a realizovať úlohy pracoviska. Podporovať a uzatvárať 

s dôchodcami pracovné zmluvy v prípade, že ich kvalifikácia plne zodpovedá kvalifikačným 

požiadavkám a nie je za nich adekvátna náhrada pracovníkom v produktívnom veku. 

Hlavné úlohy – oblasť spoločenská a ochrany zdravia 

              1. Organizovať kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, spojené 

s oceňovaním tvorivej, vedomostnej a morálnej prosperity a kompetencie učiteľa. 

 2.  Využiť možnosti oceňovania pedagogických zamestnancov školy na úrovni 

mesta, kraja i Slovenska. 

               3. Zabezpečiť uplatňovanie zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v 

interiéri školských priestorov a v ďalších  priestoroch ZŠ. 

              5.  Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia postupovať podľa Smernice 

o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov. 

              6.      Na regeneráciu pracovnej sily využívať sociálny fond dohodnutý v kolektívnej 

zmluve na rok 2015. 

 

14        Spolupráca s verejnosťou a s MsÚ 

 
Vzhľadom ku narastaniu vplyvu verejnosti na chod školy,  kompetentnosť v rokovaniach 

s verejnými a samosprávnymi inštitúciami stanovujem nasledovne:  

 Pre aktívnu spoluprácu podchytiť Rodičovskú radu, pokračovať v zaužívaných    

podujatiach a podporovať nové aktivity. 

 Získavať aktívnych rodičov pre prácu s deťmi a krúžkovú činnosť. 

 Upevňovať vzťah  „učiteľ - žiak - rodič“ na vzájomnej úcte a dôvere, láske a 

pravdovravnosti. 

 Podieľať sa na vylepšovaní materiálnych podmienok školy, na estetizácii prostredia 

školy,  brigádnickými aktivitami, či finančnými príspevkami. 

 Podieľať sa na  oživení kultúrno-spoločenského života školy a mesta. 

 Získavať sponzorov hlavne z radov rodičov a podnikateľov. 

  

15         Záverečné ustanovenia 
 1. Plán činnosti školy je otvoreným dokumentom. 

 2. Po prerokovaní a schválení tohto dokumentu Pedagogickou radou sa stáva pre 

všetkých zamestnancov záväzným a jeho neplnenie je závažným porušením pracovného 

poriadku školy.  

 



 

Súčasťou plánu práce školy sú: 

 

Plány PK a MZ                                                                          - vedúci PK a MZ 

Plán práce školského klubu                                                       - PaedDr. Alena Senajová 

Plán práce výchovného poradcu                                                - Mgr. Ľubomír Spišák 

Plán CVČ                                                                                  - Bc. Angela Antošová 

Plán koordin. protidrogovej činnosti                                          - Mgr. Emília Flešárová 

Plán koordin. environmentálnej činnosti                                    - RND. Silvia Smetanková 

Plán koordin. pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu             - Mgr. Veronika Vatehová 

Plán koordin. Škola podporujúca zdravie                                  - Mgr. Daniela Suchaničová 

Plán ochrany Života a zdravia                                                    - Ing. Renáta Obšajsníková 

Všeobecný plán TSV                                                                  - PaedDr. Martin Smetanka 

 

Celoročný plán práce školy bol prerokovaný a schválený na pedagogickej porade dňa 

15.10.2015. Je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                        Mgr. Tatiana Spišáková 

                                                                                                  riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


