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I. ORGANIZÁCIA ŠK. ROKU 2019/2020 

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV 

 

III. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY - prílohy 

1. Spolupráca školy s rodičmi s obcou, s verejnosťou a sponzormi 

2. Celoškolské podujatia 

3. Plán exkurzií a školských výletov 

4. Plán činnosti výchovného a kariérového poradenstva 

5. Rámcový plán ŠKD 

6. Rámcové plány výchovných programov školy 

7. Plány MZ a PK (MZ ŠKD, MZ I.st., PK prírodovedná, PK  jazykovedná, PK 

spoločensko - vedná) 

 

I. Organizácia školského roka 2019/20 

 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 

2019 (pondelok). 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). 

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 

2020 (utorok). 

 

3. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 

 

Prázdniny 

  

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

  

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách  

jesenné  29. október 2019 

(utorok) 

30. október – 

31. október 2019 

4. november 2019 

(pondelok) 

vianočné  20. december 2019 

(piatok) 

23. december 2019 

– 7. január 2020 

8. január 2020 

(streda) 

polročné  31. januára 2020 

(piatok) 

3. február 2020 

(pondelok) 

4. február 2020 

(utorok) 

jarné 

Žilinský kraj 

  

21. február 2020 

(piatok) 

  

24. február – 

28.február 2020 

  

2. marec 2020 

(pondelok) 

  
veľkonočné  8. apríl 2020 

(streda) 

9. apríl 2020 – 

14. apríl 2020   

15. apríl 2020 

(streda) 

letné  30. jún 2020 

(utorok) 

1. júl – 

31. august 2020 

2. september 2020 

(streda) 

  

Plán zasadaní pedagogických rád a pracovných porád 
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11.11.2019 (pondelok) - hodnotenie prospechu a správania žiakov za I. štvrťrok 

29.01.2020 (streda)- Klasifikácia prospechu a správania žiakov za I. polrok 

7.4.2020 (utorok) - hodnotenie vých.- vyuč. výsledkov za III. štvrťrok 

(opatrenia podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, prihlášky 9.r., kontrola plnenia 

úloh v oblasti prípravy   žiakov  na súťaže a olympiády/ 

24. 6. 2020 ( streda) - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích  výsledkov za uplynulý šk. rok 

(opravné skúšky, vyhodnotenie účasti žiakov na súťažiach - reprezentácia školy, podklady pre 

vyhodnocovaciu správu) 

  

Porady s prevádzkovými zamestnancami zvoláva  ZRŠ  posledný týždeň v mesiaci.  

Pracovné porady  sú každý štvrtok, v čase od 13,30 hod Porady vedie ZRŠ, zapisujú 

pedagógovia podľa plánu. V naliehavých prípadoch môže zvolávať cez veľkú prestávku  

vedenie školy.  

 

 

KONTROLA  DOZORU  NA  CHODBÁCH  :  

 

Hlavná budova a ŠJ :    zástupkyňa školy  / ZRŠ / 

Budova MŠ :     zástupkyňa pre MŠ 

Kontrola prevádzkových pracovníkov: ZRŠ 

Kontrola ŠKD     RŠ 

Kontrola zápisníc MZ     RŠ   

Kontrola zápisníc PK     ZRŠ 

 

HOSPITÁCIE  

 

Hospitácie na škole vykonáva riaditeľka školy, zástupkyňa školy a vedúce metodických 

orgánov. 

Hospitácie sú vykonávané podľa plánu kontrolno – hospitačnej činnosti. 

 

 

Personálne obsadenie školy, funkcie 

 

Vedenie školy Funkcia: Aprobácia : 

Mgr. Jana Hűbnerová riaditeľka školy 1.stupeň, ETV 

PhDr.  Jana Schubertová zást. riad. pre ZŠ DEJ, HUV, EST 

PhDr. Martina 

Ochodničanová 
zást. riad. pre MŠ predprimárne vzdelávanie 

Ing. Lucia Mravcová vedúca ŠJ   

  

Zadelenie triednictva pre ZŠ: 

      

Meno Trieda Aprobácia 

Mgr. Jarmila Chodelková I.A 1.st.  

Mgr. Andrea Adamuščinová I.B 1.st. 

Mgr. Miroslava Halušková II.A 1.st. ETV 

Mgr. Petra Liščak Cibulková II.B 1.st. 

Mgr. Janka Dolníková III.A 1.st. 
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Mgr. Marcela Martáková III.B 1.st. 

Mgr. Iveta Schillerová IV.A 1.st.ETV 

Mgr. Petra Jančíková IV.B 1.st. 

Mgr. Jana Šusteková V.A SJL, NEJ 

Mgr. Zuzana Šútorová V.B MAT, BIO, INF 

Mgr. Katarína Laceková VI.A GEO, DEJ, NBV 

Mgr. Gabriela Černáková VII.A MAT, FYZ 

Ing. Monika Gaňová VII.B CHE, TECH 

Mgr. Eva Teichgrabová VIII.A ANJ, NBV 

Mgr. Katarína Kucková VIII.B SJL, ANJ 

Mgr. Ivana Jánošíková IX.A SJL, ANJ 

                 

Netriedni vyučujúci : 

 

Mgr. Janka Ballayová MAT, BIO 

PaedDr. Zdenka Sekerková TEV, DEJ, ETV, VAP 

Mgr. Michaela Capandová SJL, OBN 

  

Odborní zamestnanci: 

PaedDr. Katarína Pokrivková Špeciálny pedagóg 

Anna Šusteková Asistent učiteľa 

Ľubica Kvasnicová Asistent učiteľa – ½ úväzok 

  

 

MŠ: viď plán práce pre MŠ 

 

ŠKD: 

 

 

 

  

Prevádzkoví zamestnanci ZŠ : 

 

Pavol Gašpierik školník, vodič, kúrenár /1,5 úväzok/ 

Janka Chládeková upratovačka / na celý úväzok/ 

Renáta Súkeníková upratovačka /na celý úväzok/ 

Andrea Ftorková upratovačka /na celý úväzok/ 

Miriam Michalovičová upratovačka /na celý úväzok/ 

Mária Kovačiková školníčka 

  

Školská jedáleň: 

Andrea Marjenková hlavná kuchárka / na celý úväzok/ 

Zuzana Jenigárová pomocná kuchárka / na celý úväzok/ 

Mária Drdáková pomocná sila / na celý úväzok/ 

Ivana Grešáková 2. oddelenie ŠKD 

Jana Plicová 4. oddelenie ŠKD 

Jana Ballayová 1. oddelenie ŠKD 

Zdenka Sivoková 3. oddelenie ŠKD 

Ľubica Kvasnicová 5. oddelenie ŠKD 
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Oľga Lukáčová pomocná sila / na celý úväzok/ 

Eva Gaňová pomocná sila / na celý úväzok/ 

Pavol Gašpierik rozvoz stravy    

 

Externe: Ing. Jarmila Matisová -  PAM, ekonómka, účtovníčka 

  

Spolu :  

 

ZŠ + ŠKD + MŠ = 16 triednych učiteľov - ZŠ,  5 netriedni učitelia - ZŠ, 1 AU, 5 

vychovávateliek ŠKD, 6 učiteliek MŠ, 1 špeciálny pedagóg 

 

34 pedagogických zamestnancov  a  14 prevádzkových zamestnancov,  

 

Spolu celkom pedagogickí + prevádzkoví  zamestnanci: 48 zamestnancov na plný 

úväzok, 2 MD ( MŠ, ŠJ) 

 

3. Metodické orgány 

 

Metodický orgán Vedúci 

MZ 1. stupňa Mgr. Janka Dolníková 

PK spoločensko-vedná PaedDr. Zdenka Sekerková 

PK jazykovedná Mgr. Eva Teichgrabová 

PK prírodovedná Mgr. Jana Ballayová 

  

Ďalšie funkcie 

 

 

Funkcia Zodpovedný 

Výchovný a kariérový poradca Mgr. Miroslava Halušková 

Kronika Mgr. Zdenka Sekerková 

Zápisnice z PR Mgr. Zdenka Sekerková 

Koordinátori prevencie: 

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

Výchova k ľudským právam 

Šikanovanie dieťaťa 

Finančná gramotnosť 

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

Prevencia kriminality 

Enviromentálna výchova 

Zdravý životný štýl, boj proti 

obezite 

Žiacky školský parlament 

 

Mgr. Chodelková Jarmila 

Mgr. Petra Liščak Cibulková 

Ing. Monika Gaňová 

Mgr. Gabriela Černáková 

Mgr. Jarmila Chodelková 

Mgr. Kucková Katarína 

Mgr. Katarína Laceková 

Mgr. Eva Teichgrabová 

 

PaedDr. Zdenka Sekerková 

Knižnica  Mgr. Iveta Schillerová – 1. stupeň,  

Mgr. Jana Šusteková – 2. stupeň 

Koordinátor projektov  Mgr. Jana Hűbneová, Jana Schubertová, Petra 

Liščak Cibulková 

Koordinátor elektronického 

testovania 

Mgr. Halušková  

Predseda OZ ZO Mgr. Schillerová 
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Koordinátor T5,T9 PhDr. Schubertová, ( Mgr. Hűbnerová) 

Evidencia úrazov,  Mgr. Jana Ballayová 

Sklad učebníc 1. st. Mgr. Iveta Schillerová 

Sklad  učebníc 2. st. Mgr. Eva Teichgrabová 

Foto a video dokumentácia   Anna Šusteková 

Mgr. Petra Jančíková 

Výzdoba školy  prízemie: Mgr. Halušková, TU jednotlivých tried 

poschodie: TU jednotlivých tried 

Galéria úspešných/ mesačná 

aktualizácia  

Šusteková A, Mgr. Šusteková J 

  
Starostlivosť o kvety  Mgr. Katarína Laceková, Ing. Gaňová - prízemie 

Mgr. Dolníková, Mgr. Martáková – 1. poschodie 

Ozvučenie pri akciách školy Mgr. Černáková 

Internetová stránka školy  Šusteková A., príprava textov – vyučujúci 

zodpovední za akciu 

Distribúcia časopisov Mgr. Marcela Martáková 

Adventné stretnutia, modlenia Mgr.Teichgrabová, Mgr.Laceková, Mgr. Šusteková 

  

Súťaže 

 

Zameranie Zodpovedný/í 

Literárne 

Jazykové ( ANJ, NEJ) 

Mgr. Capandová, Mgr. Jánošíková 

Mgr. Teichgrabová, Mgr. Kucková, Mgr.Šusteková 

Mgr. Martáková 

Výtvarné Mgr. Halušková, Mgr.Dolníková 

Hudobné Mgr. Jančíková, Mgr. Adamuščinová 

Športové  PaedDr. Sekerková, Mgr. Liščak Cibulková, Šusteková A.  
Biológia Mgr. Ballayová, Šútorová 

Geografia Mgr. Laceková 

Matematika  Mgr. Dolníková– 1.st. 

Mgr. Šútorová– 2.st. 

Dejepis PaedDr. Sekerková 

Náboženstvo  Mgr. Teichgrabová – 2. stupeň 

Mgr. Laceková – 1. stupeň 

Informatika Mgr. Šútorová, Mgr. Jančíková 

Chémia Ing. Gaňová 

Fyzika Mgr. Černáková 

Zber papiera PaedDr. Zdenka Sekerková 

 

Vedúci kabinetov 

 

Kabinet Vedúci 

1. – 4. Mgr. Marcela Martáková 

Chemické laboratórium Mgr. Ballayová, Ing. Gaňová 

dielňa Mgr. Capandová 

Kabinet 5. – 9. roč všetci vyučujúci 2. st. 

Audiovizuálna technika Mgr. Černáková 
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Správca počítačovej učebne Ing. Gaňová 

Kuchynka Mgr. Gaňová 

Chatka Mgr. Laceková 

Telocvičňa PaedDr. Sekerková, Mgr. Schillerová 

 

 

6. Zloženie Rady školy a Rady rodičov 

  

Predseda Rady školy : p. Chylíková  rodič 

Členovia : p. Sekerková učiteľka ZŠ 

  p. Špániková učiteľka MŠ 

  p. Tichá nepedag.zamestnanec 

  p. Šmehylová  rodič MŠ 

  p. Chodelka  rodič ZŠ 

 p. Saganová rodič ZŠ 

  p. Michalovič poslanec OZ 

  p. Kačiaková poslankyňa OZ 

  p. Frátrik poslanec OZ 

  p. Frátriková poslankyňa OZ 

  

Predseda Rady rodičov :           p. Valúch 

Členovia - triedni dôverníci   - 1 za každú triedu, spolu 16 rodičov 

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV 

 

Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP MŠ SR pre šk.r. 2019/20 

 

 

Sme škola s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene a má 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

V školskom roku 2019/20 budeme na škole plne uplatňovať: 

• zákon 245/2008 -  školský zákon v znení  jeho noviel, nariadení a vyhlášok. 

• NOVÝ zákon 138/2019 – zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch:  

 

Zmeny v profesijnom rozvoji PZ 

 

od pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí vykonávali do 31. augusta 

2019 pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť a spĺňali predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti alebo odbornej činnosti, nemusia ich spĺňanie preukazovať z dôvodu účinnosti nového 

zákona, − výnimky v oblasti kvalifikačného predpokladu vzdelania sa zachovávajú:  

 

 zníženie požiadavky vyučovania aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru 

na rozsah jednej tretiny základného úväzku učiteľa, najdlhšie do 31. augusta 2022,  

 výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania po celý čas vykonávania pracovnej 

činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, na ktorej vykonávanie bola výnimka 

udelená,  

 lehota na ukončenie vzdelávania na doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo 

špeciálnopedagogickej spôsobilosti, pedagogický zamestnanec, ktorý takéto vzdelávanie začal 

do 31. augusta 2019, ukončí ho najneskôr do 31. augusta 2023, v tomto období sa pedagogický 
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zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, 

zaradenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa 

zostáva po 1. septembri 2019 nezmenené, 

 − ustanovuje sa lehota do 31. augusta 2020 na ukončenie pracovného pomeru z dôvodu 

dosiahnutia 65. roku života v nadväznosti na vekové obmedzenie výkonu pracovnej činnosti s 

možnosťou opätovného predĺženia pracovného pomeru,  

− rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa nepovažuje za rozširujúce štúdium 

podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 na účely priznania príplatku za profesijný 

rozvoj, ale uznáva sa na účely získania profesijných kompetencií na výkon ďalšej pedagogickej 

činnosti,  

− rozširujúce štúdium, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí po 1. septembri 2019, ak 

ho schváli rektor príslušnej vysokej školy, považuje sa za rozširujúce štúdium podľa predpisov 

účinných po 1. septembri 2019 na účely priznania príplatku za profesijný rozvoj,  

− špecializačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa nepovažuje za špecializačné 

vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 na účely priznania príplatku za 

profesijný rozvoj, ale uznáva sa na účely získania profesijných kompetencií na výkon 

príslušných špecializovaných činností,  

− špecializačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 

2020, ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, 

sa na účely priznania príplatku za profesijný rozvoj považuje za špecializačné vzdelávanie 

podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019, 

 − absolvovanie špecializačného vzdelávania sa nevyžaduje do 31. augusta 2025 od 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonával špecializované 

činnosti (uvádzajúci PZ, triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca a uvádzajúci OZ),  

− inovačné vzdelávanie absolvovaného do 31. augusta 2019 sa nepovažuje za inovačné 

vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 na účely priznania príplatku za 

profesijný rozvoj, ale získané profesijné kompetencie sa uznávajú pre potreby atestačného 

portfólia,  

− inovačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, 

ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, 

považuje sa za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 na účely 

priznania príplatku za profesijný rozvoj,  

− aktualizačné vzdelávanie začaté do 31. augusta 2019 a úspešne absolvované do 31. decembra 

2020 sa do 31. augusta 2022 považuje za splnenie povinnosti absolvovať aktualizačné 

vzdelávanie, 

 − funkčné vzdelávanie začaté a neukončené do 31. augusta 2019 sa ukončí podľa predpisov 

účinných do 31. augusta 2019 a považuje sa za základný modul funkčného vzdelávania podľa 

predpisov účinných od 1. septembra 2019,  

 

 funkčné vzdelávanie platné (ukončené) podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa 

považuje základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 

2019,  

 vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci, ktorí absolvovali funkčné 

vzdelávanie a jeho platnosť si predĺžili funkčným inovačným vzdelávaním podľa predpisov 

účinných do 31. augusta 2019 sa považujú za vedúcich pedagogických zamestnancov a 

vedúcich odborných zamestnancov s absolvovaným funkčným vzdelávaním podľa predpisov 

55 účinných od 1. septembra 2019 a nebudú musieť absolvovať rozširujúce moduly funkčného 

vzdelávania,  
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 vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci, ktorí už začali funkčné 

inovačné vzdelávanie a toto vzdelávanie ešte nebolo ukončené, dokončia ho podľa predpisov 

účinných do 31. augusta 2019 a budú sa považovať za vedúcich pedagogických zamestnancov 

a vedúcich odborných zamestnancov s ukončeným funkčným vzdelávaním podľa predpisov 

účinných do 1. septembra 2019 a nebudú musieť absolvovať rozširujúce moduly funkčného 

vzdelávania, do 31. decembra 2020 sa nevyžaduje absolvovanie základného modulu funkčného 

vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa, 

 − atestácia vykonaná podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za atestáciu 

podľa predpisov účinných od 1. septembra, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, 

ktorý požiadal o vykonanie atestácie do 31. augusta 2019, vykoná atestáciu podľa predpisov 

účinných do 31. augusta 2019, 

 − akreditované programy kontinuálneho vzdelávania na základe rozhodnutia vydaného do 31. 

augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, najneskôr do 31. 

decembra 2020, to sa nevzťahuje na programy prípravného atestačného vzdelávania, ktoré 

strácajú platnosť 1. septembra 2019, zoznam akreditovaných programov kontinuálneho 

vzdelávania je zverejnený na https://www.minedu.sk/data/att/14341.pdf  

− akreditované programy doplňujúceho pedagogického štúdia na základe rozhodnutia 

vydaného do 31. augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, 

najneskôr 31. decembra 2020,  

− od 1. septembra 2019 sa zrušuje kreditový systém a zavádza sa príplatok za profesijný rozvoj, 

ktorý bude nástroj na riadenie profesijného rozvoja v záujme zvyšovania odbornosti a kvality 

výchovy a vzdelávania a kvality výkonu špecializovaných činností,  

 

 pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi uzná zamestnávateľ príplatok za 

profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného vzdelávania, 

inovačného vzdelávania a štátnej jazykovej skúšky. Za ostatné druhy vzdelávania 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa príplatok za profesijný rozvoj 

uznávať nebude,  

− kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému 

zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za 

profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026, 

 

 

 

Na základe POP pre školský rok 2019/2020 je našou úlohou vo výchovno-vzdelávacom 

procese hlavne: 

• uplatňovať efektívne nástroje na zisťovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,  

• zovšeobecňovať pravidelne výsledky kontroly na zasadnutiach predmetových komisií 

a pedagogických rád so zámerom aktuálne informovať pedagogických zamestnancov 

o oblastiach vyžadujúcich si zlepšenie,  

• venovať pozornosť relevantnému a systematickému monitorovaniu úrovne 

vzdelávacích výsledkov a edukačných problémov žiakov, a na základe analýz prijímať 

opatrenia a ich účinnosť pravidelne vyhodnocovať.  

• zacieliť pozornosť na rozvíjanie kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj 

kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, sociálnych kompetencií (pravidelným 

uplatňovaním participatívneho vyučovania), občianskych kompetencií (systematickým 

podporovaním rozvíjania sebahodnotiacich zručností žiakov).  

https://www.minedu.sk/data/att/14341.pdf
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• zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy. Posilniť kontrolnú funkciu metodických orgánov so zreteľom na 

zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania.  

• sledovať účinnosť a mieru uplatňovania pedagogických inovácií vo výchovno-

vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k 

formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt, k rozvíjaniu 

zručností potrebných pre vedomostný a profesionálny rozvoj,  

• zamerať vnútorný systém kontroly na:  

-činnosť predmetových komisií v nadväznosti na formy a efektivitu interného vzdelávania,  

- na zmysluplnosť a účinnosť odovzdávania si pedagogických skúseností, poznatkov a 

informácií z absolvovaných externých vzdelávaní s cieľom skvalitňovať výchovno-vzdelávací 

proces,  

– systematické monitorovanie kvality výchovy a vzdelávania detí, žiakov so ŠVVP a 

inkluzívneho vzdelávania.  

• viesť žiakov systematicky k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako 

efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,  

• motivovať žiakov k učeniu sa podporovaním rozvoja ich individuálneho učebného 

potenciálu 

• využívať premyslene zvolené stratégie vyučovania s cieľom zabezpečiť optimálny 

učebný výkon žiaka a kladením dôrazu na širšie uplatňovanie úloh rozvíjajúcich 

vyššie myšlienkové procesy podporovať zvyšovanie úrovne žiakmi nadobudnutých 

kompetencií, 

• využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a 

žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, podpore ich 

talentov pri identifikácii ŠVVP, 

• prijímať konkrétne opatrenia na zníženie počtu menej úspešných žiakov vo 

vzdelávaní, motivovať a viesť ich k zmene postojov k učeniu, 

• v edukácii uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania 

žiakov k zlepšovaniu výkonu, zavádzať program rovesníckej mediácie 

• prijímať podporné opatrenia na prekonávanie kultúrnych, jazykových a 

socioekonomických bariér vyplývajúcich z prostredia rodín žiakov 

• podporovať vytváranie otvorenej klímy, tímovej spolupráce a vzájomnej podpory v 

triednych kolektívoch,  

• poskytovať žiakom priestor na slobodné vyjadrovanie, príležitosť otvorene kriticky 

diskutovať.  

• cieľavedomejšie sa zaujímať o spôsoby trávenia voľného času žiakov, spoznávať ich 

záľuby v záujme formovania vývinu ich osobnosti. Zamerať pozornosť na zlepšovanie 

vzájomných vzťahov medzi učiteľmi, medzi učiteľmi a žiakmi i medzi žiakmi 

navzájom. Podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch 

budovaním akceptujúcich empatických vzťahov.  
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Ľudské práva  

 

 

1.V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou 

stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 

71/2015:  

a) definovať v ŠkVP a následne uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo 

vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a 

vyhodnocovania,  

b) implementovať do učebných osnov vyučovaných predmetov témy súvisiace s 

demokratickým občianstvom a ľudskými právami,  

c) naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov ZŠ,  

d) výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v 

demokratickej spoločnosti,  

e) vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu a 

implementáciu zabezpečiť efektívnou spoluprácou školy, zákonných zástupcov, 

mimovládnych organizácií a miestnej komunity,  

f) zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

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

tematikou ľudských práv,  

g) podporovať účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávaní so zameraním na 

demokratické občianstvo a ľudské práva v záujme dosahovania multietnických a 

multikultúrnych kompetencií učiteľov,  

h) vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho 

a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným 

kultúram),  

i) prispievať k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej 

spoločnosti posilňovaním výraznejšej spoluúčasti žiakov na riadení života školy 

efektívnejšou spoluprácou so žiackymi školskými radami a študentskými parlamentmi, 

j) vytvárať žiakom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu situácie na trénovanie 

nadobudnutých poznatkov o demokratickom občianstve, ľudskej dôstojnosti, rovnosti a 

slobode počas celého ich štúdia.  

 

2.Do ŠkVP zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v 

duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so 

zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu, rasizmu a nenávistných prejavov.  

 

3. V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 využiť vo výchovnovzdelávacom 

procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo 

výučbe rôznych vyučovacích predmetov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne 

ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza. Odborné informácie, metodické i 

praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje na uvedené témy sú dostupné na 

www.statpedu.sk.  

 

4.Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským 

právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk a 

https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie.alej.  

https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie.alej
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5. Pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ a žiakov SŠ odporúčame absolvovať podujatie pod názvom 

„ŽIVÁ KNIŽNICA – BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV“, ktoré realizuje 

IUVENTA. Viac informácií na www.iuventa.sk.  

 

6.Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní a fungovaní žiackej školskej rady a podporovať 

participáciu žiakov a ich zákonných zástupcov na rozhodovacích procesoch otvorenej školy 

(tvorba školského poriadku, školského rozpočtu a pod.), pristupovať dôsledne k napĺňaniu 

výchovy k ľudským právam pri rozvíjaní ich občianskych kompetencií. Dostupné na 

www.ipao.sk. 

 

7.Poskytnúť žiakom informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových organizáciách 

pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv (verejný ochranca práv, prokuratúra, komisár pre 

deti) a o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy, komunite, regióne. Viac 

na www.icm.sk. 

 

 

Práva detí 

 

 

1. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku 

adekvátnou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto 

dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód. školám  zverejnili všetky dôležité čísla 

telefonických a internetových liniek slúžiacich pre deti v prípadoch, ak sa cítia byť psychicky, 

fyzicky, sexuálne, alebo inak ohrozené.  

 

2. V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 sa odporúča využiť 

metodické materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk. 

 

3. Uplatňovať v prostredí školy zásady vyplývajúce zo Stratégie prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020.  

4. Pre zvýšenie informovanosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl 

a školských zariadení sa na www.statpedu.sk a http://bezpre.mpc-edu.sk nachádzajú relevantné 

informácie, metodiky a príklady dobrej praxe. 

 

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 

1.Školám sa odporúča na základe informovaného súhlasu dotknutej osoby – zákonného 

zástupcu dieťaťa alebo žiaka, poskytnúť zariadeniam školského výchovného poradenstva a 

prevencie (ďalej len „poradenské zariadenia“) vstupné informácie o deťoch a žiakoch potrebné 

pre odbornú diagnostiku na účely posúdenia ŠVVP vyplývajúcich zo SZP.  

 

2. Dodržiavať ustanovenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podľa 

čl. 7 ods. 5 Ústavy SR má prednosť pred zákonmi a SR jeho prijatím uznala právo osôb so 

zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnakých príležitostí v 

začleňujúcom vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach vrátane celoživotného vzdelávania.  

 

3.Deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením umožniť aj v mimo vyučovacom čase 

používanie kompenzačných špeciálnych učebných pomôcok a iných pomôcok a poskytovať im 

primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami.  

http://www.iuventa.sk/
http://www.ipao.sk/
http://www.icm.sk/
http://www.vudpap.sk/
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4. Rediagnostické vyšetrenie dieťaťa a žiaka vykonať vždy, ak je odôvodnený predpoklad, že 

sa zmenil charakter jeho ŠVVP a je potrebné vykonať úpravy smerujúce k optimalizácii jeho 

vzdelávania. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení neurčuje žiadny právny predpis, o 

rediagnostiku môže požiadať aj zákonný zástupca.  

 

5.. V záujme skvalitnenia podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením vytvoriť bezbariérové prostredie, vrátane vstupu do budovy školy, pre žiakov, 

ktorí nedokážu prekonať bariéry plynúce z ich zdravotného znevýhodnenia sa odporúča v 

súlade s právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa, pomocného vychovávateľa a 

vytvoriť odbornú personálnu podporu prostredníctvom pracovných miest pre odborných 

zamestnancov.  

 

6. V súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„školský zákon) môže riaditeľ školy povoliť individuálny učebný plán aj žiakovi so zdravotným 

znevýhodnením na žiadosť jeho zákonného zástupcu alebo na žiadosť žiaka, ktorý je plnoletý. 

Závažným dôvodom na podanie príslušnej žiadosti môže byť napríklad zhoršenie zdravotného 

stavu žiaka s Aspergerovým syndrómom, žiaka s vývinovou poruchou aktivity spojenou s 

hyperaktivitou, resp. iného žiaka v určitom období alebo v súvislosti s jeho účasťou na 

niektorom vyučovacom predmete, ak je to podľa odborníkov v záujme zlepšenia jeho 

zdravotného stavu (ošetrujúci lekár dieťaťa, poradenské zariadenie, v ktorom je žiak 

evidovaný). V tomto prípade sa neuplatňuje § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona o oslobodení 

od povinnosti dochádzať do školy, ani ďalšie ustanovenia § 24 školského zákona.  

 

Globálne vzdelávanie, environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému 

rozvoju 

 

 

ŠPÚ pripravil Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy environmentálna výchova 

do ŠkVP, ktoré je zverejnené na http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanieisvp-ms-zs-

gym/zakladna-sola/prierezove-temy/, 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/prierezove-temy/.  

 

Na stránke sú tiež postupne zverejňované metodické modely plnenia niektorých cieľov 

environmentálnej výchovy  

 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodickepodnety/environmentalna-vychova-

metodicke-modely.html a vzdelávací štandard voliteľného predmetu environmentálna výchova  

 

http://www.statpedu.sk/sk/metodickyportal/volitelne-predmety/environmentalna-vychova/. 

 

Podľa možností školy sa odporúča vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora 

environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, 

príp. v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti 

životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny 

program školy.  

 

 

 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanieisvp-ms-zs-gym/zakladna-sola/prierezove-temy/
http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanieisvp-ms-zs-gym/zakladna-sola/prierezove-temy/
http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/prierezove-temy/
http://www.statpedu.sk/sk/metodickyportal/volitelne-predmety/environmentalna-vychova/
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Mediálna výchova  

 

Školy majú možnosť využiť k realizácii prierezovej témy (alebo voliteľného predmetu) 

mediálna výchova podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialnavychova.html 

 

Školské knižnice 

 

Školská knižnica pracuje podľa schváleného plánu činnosti, ktorý sa vytvára na základe a v 

súčinnosti s cieľmi a potrebami školy, jej tradíciami, ktoré sú zakotvené v ŠkVP. Vychádza zo 

súčasných možností školy, ale zároveň je v súlade s jej stratégiou a víziou do budúcnosti. 

 

Zdravý životný štýl  

 

1. V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sa odporúča školám venovať 

pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému 

štýlu.  

2. Školám a školským zariadeniam sa odporúča:  

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

zdravý životný štýl,  

b) realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia,  

c) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej 

výchovy v ŠkVP,  

d) podľa možností školy vytvoriť podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu výchova k 

zdraviu,  

e) venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,  

f) informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.  

 

3. Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so ZŠ v októbri 2019 celoslovenské 

testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov ZŠ. Informácie o testovaní sú na 

www.sportcenter.sk v časti Vzdelávanie/Online študovňa/Testovanie detí.  

 

4. Školy môžu využiť informácie, metodiky a príklady dobrej praxe na 

http://bezpre.mpcedu.sk/, www.statpedu.sk. Odporúča sa využívať aj metodiky Európskej siete 

škôl podporujúcich zdravie na www.schools-for-health.eu a spoluprácu so Združením 

informačných a poradenských centier mladých, ktoré sa aktívne venuje témam podpory zdravia 

a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí. Viac na http://icm.sk/index.php/zipcem.  

 

5.V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sa odporúča zapojenie do 

celoslovenskej školskej kampane Červené stužky na www.cervenestuzky.sk  

 

6. Implementovať do ŠkVP úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu prevencie obezity 

na roky 2015 – 2025, definovať vlastné ciele výchovy a vzdelávania zamerané na formovanie 

zdravého životného štýlu detí a žiakov.  

 

12. Školám a školským zariadeniam sa odporúča aktívne zapájať do Európskeho týždňa športu, 

iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej EÚ. Informácie o 

Európskom týždni športu sú dostupné na www.tyzdensportu.sk.  

 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialnavychova.html
http://icm.sk/index.php/zipcem


Základná škola s materskou školou Hôrky 

Súťaže  

 

 

1. Organizačné poriadky súťaží schválené MŠVVaŠ SR sú zverejnené na www.minedu.sk v 

menu Regionálne školstvo – Súťaže detí a žiakov – Organizačné poriadky súťaží.  

 

2. Prehľad celoštátnych kôl súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Regionálne 

školstvo – Súťaže detí a žiakov.  

 

3. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.minedu.sk v 

menu Šport – Povinne zverejňované a iné informácie – Zoznam súťaží a na 

www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom 

www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže.  

 

4.Odporúča sa učiteľom zapojiť sa do súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR, ktorá 

je podporená MŠVVaŠ SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a SK 

UNESCO. Na webovom sídle ŠPÚ sú zverejnené metodické listy učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ, 

ktorých cieľom je poskytnúť inšpiráciu pre učiteľov a prakticky im ukázať, ako sa položky z 

výkonových a obsahových štandardov jednotlivých vyučovacích predmetov môžu premietnuť 

do aktivít na hodine s témou UNESCO. 

 

 

Finančná gramotnosť 

 

 1. MŠVVaŠ SR vydalo s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom 

aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý je zverejnený na 

http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/, dokumenty a predpisy na 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/.  

 

2. Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob 

implementácie určuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do 

ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR pod číslom 2018/4154:7-10E0 

s účinnosťou od 1. septembra 2018, ktorá je dostupná na http://www.minedu.sk/financna-

gramotnost/.  

 

3. Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa odporúča využívať centrálny informačný portál 

MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/, kde sú sústredené všetky 

dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy.   

 

4. Pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach je potrebné klásť zvýšený 

dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany 

spotrebiteľa.  

 

5. Odporúča sa zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými 

materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti, kontrolovať stav a úroveň rozvíjania 

finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať a prijímať účinné opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov.  

 

 

 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
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Všeobecné informácie 

 

Rok 2019 - rok Milana Rastislava Štefánika – je nutné organizovať rôzne aktivity pre žiakov a 

pedagógov napr. besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie témy v školskom časopise a 

využiť podporné metodické materiály a vzdelávacie aktivity realizované MPC, Slovenskou 

pedagogickou knižnicou a ŠPÚ, zverejnené na ich webových sídlach, pripomínajúc si význam 

a mimoriadne postavenie osobnosti generála M. R. Štefánika v novodobých dejinách 

Slovenska.  

 

Roka 2020 - rok slovenského divadla  - odporúča školám si pripomenúť 100. výročie vzniku 

Slovenského národného divadla návštevou divadelného predstavenia alebo kultúrneho 

podujatia pripomínajúce si toto výročie.  

 

Školy sú povinné elektronicky prostredníctvom svojho školského informačného systému (napr. 

ascAgenda, eŠkola a pod.) poskytovať do centrálneho registra údaje k 15. septembru a následne 

od októbra do júna opakovane ku koncu každého mesiaca.  

 

V RUP ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie sa vyžaduje využiť jednu disponibilnú hodinu na 

posilnenie predmetu dejepis v 9. ročníku ZŠ. Využitie pridanej hodiny má byť zamerané na 

dejiny 20. storočia a využitie atraktívnych vyučovacích metód Pozornosť treba sústrediť aj na 

nežiaduce prejavy extrémizmu. Taktiež je nutné u žiakov vo všetkých ročníkoch rozvíjať 

kritické myslenie prepájaním kontextov upozorňovať na medzipredmetové prepojenia tak, aby 

učivá mali pre žiakov praktickú výpovednú hodnotu.  

 

V školskom roku 2019/2020 v 9. ročníku ZŠ a 4. ročníku gymnázia s 8-ročným štúdiom, budú 

môcť žiaci používať novú didaktickú pomôcku pre geografiu, vypracovanú podľa inovovaného 

ŠVP a podľa pokynov Ústrednej predmetovej komisie pre predmet geografia pri ŠPÚ. Školy si 

ju budú môcť objednávať v júni 2019 

 

Úlohy smerujúce k práci pedagógov a k práci žiakov 
 

 

Akceptovať prvky demokracie a plurality názorov, rešpektovanie zákonitostí v každodennej 

pedagogickej a spoločenskej praxi. Viest žiakov k tolerancii, priateľstvu, k zlepšeniu 

medziľudských vzťahov, k humanite a tým predchádzať prejavom diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

                                                           Úloha: trvalá 

                                                           Zodpovední: všetci zamestnanci školy 

Všetky zásadné rozhodnutia konzultovať s pedagogickými zamestnancami na operatívnych 

poradách a pedagogických radách 

                                                           Úloha: trvalá 

                                                           Zodpovední: vedenie školy 

Kolektívne tvorivo pristupovať k riešeniu problémov, väčšinou prijaté riešenie považovať za 

záväzné. 

                                                      Úloha: trvalá 

                                                     Zodpovední: všetci zamestnanci školy 

  

Uznesenia z PR dochvíľne a kvalitne plniť. Dôsledne dodržiavať základné dokumenty školy. 

                                                      Úloha: trvalá 

                                              Zodpovední: podľa určenia v uzneseniach 
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Neustále zvyšovať štandard nárokov na kvalitu práce každého zamestnanca školy a na každého 

žiaka, predchádzať konfliktným situáciám 

                                           Úloha: trvalá 

                                Zodpovední: vedenie školy, všetci zamestnanci 

Vo vyučovacom procese širšie uplatňovať citlivý prístup k deťom, vytvárať pocit radosti 

z učenia sa. Dôsledne dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a Deklaráciu práv dieťaťa. Do 

tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s obsahom všetkých 

prierezových tém,  výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, 

úlohy environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, úlohy vyplývajúce z 

osnov Ochrany človeka a prírody 

                                          Úloha: trvalá 

                                   Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

Vo všetkých fázach učebného procesu rešpektovať zásadu cieľavedomej aktivity žiakov, 

zásadu postavenia žiaka ako subjektu pri vedúcej úlohe učiteľa, zásadu spätnej väzby, rozvíjať 

samostatnosť, tvorivosť pri osvojovaní poznatkov formou tímovej a individuálnej práce. 

Realizovať komunikatívno - poznávací princíp vo vyučovaní a výchovnej práci v ŠKD. 

Umožniť všetkým vedomostným skupinám žiakov aktívnu a zmysluplnú prácu, vyhodnotiť ju 

a pozitívne výchovne využiť. Pracovať so žiakmi na vyučovacích hodinách diferencovane, 

využívať problémové a iné aktivizačné metódy a formy práce. Využívať interaktívne zážitkové 

a skúsenostné učenie, projektové učenie a ďalšie, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú 

kľúčové, personálne a sociálne kompetencie žiakov. Umožniť žiakom prístup ku všetkým 

zdrojom informácií, využívať IKT na vyučovacích hodinách i v príprave na celoživotné 

vzdelávanie. 

                                                        Úloha: trvalá 

                                                 Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Individuálne študovať odbornú a metodickú  literatúru, novozískané poznatky realizovať 

v praxi. Podľa záujmu   realizovať I., resp. II. atestáciu, Pedagogické čítanie a iné formy 

kontinuálneho  vzdelávania, rozvíjať kompetencie v rámci IKT 

                                                       Úloha: podľa plánu MÚ 

                                           Zodpovední: vedúci MÚ, pedagogickí zamestnanci 

 

Umožniť a podporiť účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch 

a prednáškach poriadaných MC, resp. účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa Plánu 

kontinuálneho vzdelávania.  Pravidelne oboznamovať zamestnancov s platnými právnymi 

predpismi a tým zvyšovať právne vedomie zamestnancov 

                                 Termín: podľa ponuky MO a záujmu zamestnancov 

                                             Zodpovední: vedenie školy 

 

Vedúci metodických orgánov sú spoluzodpovední za kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti 

svojich členov. Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení 

celkovej práce školy. 

                                                               Úloha: trvalá 

                                                               Zodpovední: vedúci MO 
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Posilniť vplyv mravnej, estetickej, telesnej a pracovnej výchovy na emocionálny život 

a hodnotovú orientáciu žiakov. Obsah predmetov využívať na pestovanie a posilňovanie 

národného povedomia, využiť pri tom významné regionálne a celospoločenské výročia, 

odporučené dni a týždne uvedené v POP 2019/2020. Zvýšenú pozornosť venovať kvalite 

všetkých vyučovacích predmetov.  Na hodinách materinského jazyka na I. a II. stupni venovať 

zvýšenú pozornosť počúvaniu a čítaniu s porozumením, posilňovať čitateľskú gramotnosť na 

I. i na II.  stupni, vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania 

rôznych zdrojov informácií na II. stupni ZŠ. Prierezovú tému finančná gramotnosť zapracovať 

do vyučovacieho procesu podľa pokynov MŠVVaŠ SR. 

                                             Úloha: trvalá 

                               Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Obsah výchovy a vyučovania využívať na formovanie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu 

žiakov k ochrane životného prostredia a na zvyšovanie aktívneho podielu žiakov na jeho 

tvorbe. Podieľať sa na realizácii Koncepcie Environmentálnej výchovy na školách ako 

prierezovej témy, viest‘ žiakov k zvýšenej starostlivosti a zodpovednosti za vlastné zdravie. 

Systematickú pozornosť venovať plneniu úloh z „Národného programu boja proti drogám 

a Národného programu podpory zdravia. Počas školského roka realizovať aktivity k Svetovému 

dnu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia atď. Vychovávať žiakov 

k prevencii pred civilizačnými chorobami, posilňovať zdravý životný štýl. 

                                                             Úloha: trvalá 

                                      Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                    vyučujúca biológie, MZ 1. stupňa, ŠKD 

    

V rámci práce s kolektívom triedy a obsahu vyučovania upozorňovať žiakov na nebezpečnosti 

návyku používania omamných látok, predčasných sexuálnych vzťahov. Využiť pritom UO 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Monitorovať správanie žiakov, zistené problémy 

v zárodku riešiť, a tak predísť šíreniu negatívnych javov v kolektívoch.  Organizovať aktivity 

zamerané na elimináciu drogových závislostí, šikanovania, kriminality a iných sociálno - 

patologických javov.   

                                                             Úloha: trvalá 

                                                Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

                                                                      koordinátorky prevencie  

Vypracovať harmonogram podujatí v oblasti prevencie drog. závislostí. 

                                                                Úloha: trvalá 

                                Zodpovední: koordinátori 

 

Viesť žiakov k udržiavaniu čistoty a k estetike pracovného prostredia, aktivizovať žiakov 

k tvorbe a vylepšovaniu pracovného a životného prostredia. 

                                                                  Úloha: trvalá 

                                     Zodpovední: všetci zamestnanci školy 

  

Zvýšenú pozornosť venovať problémovým žiakom, úzko spolupracovať so špeciálnym 

pedagógom a CPPPaP. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov s potvrdenými poruchami učenia 

dodržiavať Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. 

                                                  Úloha: trvalá 

                                       Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci, špeciálny pedagóg 

 

Pri každej činnosti so žiakmi dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia.  Dôsledne zabezpečovať 

ochranu zdravia pri práci. Zabezpečiť optimálne podmienky pre vzdelávanie žiakov 
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s civilizačnými a inými chorobami na základe ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb.  Dôsledným vykonávaním dozorov zabrániť svojvoľnému pohybu žiakov po škole 

a tým zamedziť zhromažďovaniu žiakov s nežiaducimi aktivitami (fajčenie, šírenie drog...). 

Uplatňovať zákon o ochrane nefajčiarov a zákaz prechovávania, šírenia a používania drog 

a iných omamných látok. Umožniť žiakom návštevu dopravného ihriska v ZA 

                                              Úloha: trvalá 

                                     Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí. V prípade podozrenia zo zanedbávania 

povinností, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania, užívania drog avizovať rodičom 

a spolupracovaťs odborom sociálnych vecí, CPPPaP, pediatrom a PZ 

                                             Úloha: trvalá 

                                   Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Školské výlety organizovať podľa internej smernice školy, vo vopred dohodnutom termíne. 

Školské exkurzie v súlade s tematickými výchovnovzdelávacími  plánmi predmetov, LVVK 

a plavecký výcvik organizovať podľa záujmu rodičov a žiakov v čase január, február, školu 

v prírode v mesiaci  máj 

V priebehu posledného júnového týždňa organizovať vychádzky do prírody zamerané na 

ekologickú výchovu v zmysle učebných   plánov.  

                                   Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

2 - krát do roka zorganizovať zber papiera  

Zodpovední: PaedDr. Sekerková, ŽŠP 

Zaujímavými, pútavými formami organizovať činnosť detí ŠKD. 

Pestrou činnosťou regenerovať sily detí, kompenzovať zaťaženie detí v škole. V čase školských 

prázdnin zabezpečiť prevádzku ŠKD v druhý júlový týždeň. Zamerať ju na oddych, rekreáciu 

a záujmové aktivity detí. 

                                             Úloha: trvalá 

                         Zodpovední: vedúca vychovávateľka + vychovávateľky ŠKD 

 

Pri zápise žiakov do l. ročníka spolupracovať s materskými školami, do poradnej komisie 

pozývať psychológa a špeciálneho pedagóga.   Umožniť budúcim žiakom l. ročníka prehliadku 

areálu školy. 

                                            Úloha: apríl 2020 

                                  Zodpovední: MZ l. stupňa, ŠKD 

  

Ponúknuť žiakom mimo vyučovacie záujmové aktivity v oblasti vzdelávania a efektívneho 

a zdravého využitia voľného času. Využívať fondy školskej knižnice. V knižniciach 

uskutočňovať vyučovacie hodiny a podujatia v mimo vyučovacom čase s cieľom rozvoja 

čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov. Umožniť návštevu školskej knižnice, v prípade 

záujmu, rodičom. 

                                            Úloha: trvalá 

                             Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci, vedúce ŠK 

  

1.2. k žiakom: 

  

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020) sa 

uskutoční 1. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, Na 
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testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích 

programov pre žiakov s mentálnym postihnutím                            

 

        Zodpovední:  pedagogickí zamestnanci podľa určenia 

koordinátor 

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 

2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a 

maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so 

ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym 

postihnutím.  

                                             Zodpovední:  pedagogickí zamestnanci podľa určenia 

  

Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas  na akcie usporiadané školou zákonného zástupcu 

získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím 

nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, 

aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný 

prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito. Zabezpečiť súhlas 

dotknutej osoby v zmysle GDPR. 

Zodpovední:  pedagogický zamestnanci 

Vyžadovať kvalitnú dochvíľnu prácu žiakov S cieľom dobrého a úspešného uplatnenia sa na 

stredných školách. Dodržiavať interne dohodnutú percentuálnu stupnicu klasifikácie. 

                                                                          Úloha: - trvalá 

                                      Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

                           Za rozpracovanie úloh: vedúci MZ a PK 

  

Na základe včasnej diagnostiky diferencovať nároky na prácu a vedomosti žiakov a tým utvárať 

predpoklady pre bezstresový pobyt a výkon žiakov v škole. Pozitívne motivovať žiakov 

k učeniu, položiť kvalitné základy celoživotného vzdelávania. 

                                                                      Úloha: trvalá 

                                                Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Nadaným a talentovaným žiakom umožniť realizovať vedomosti a schopnosti na olympiádach 

a súťažiach, vzbudzovať v nich túžbu po nadobúdaní nových vedomostí a poznatkov aj 

individuálnym vzdelávaním sa.  

                                                                        Úloha: trvalá 

                              Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci,  

  

  

Úlohy smerujúce k organizácii a zabezpečeniu plynulého chodu školy 

  

V rámci možností realizovať potrebnú údržbu školskej budovy a zariadení. 

                                                             Úloha: trvalá 

                                                  Zodpovední: vedenie školy 

Uskutočňovať priebežné školenia všetkých zamestnancov školy a preverovať vedomosti 

z BOZP a Po. 

                                                        Termín: september a priebežne 
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                                              Zodpovední: vedenie školy,  

Dôsledne dodržiavať program hospodárnosti 

                                                         Úloha: trvalá 

                                               Zodpovední: všetci zamestnanci školy 

Vyžadovať dodržiavanie predpisov BOZP, nosenie OOPP pri práci a robiť kontrolu. 

                                                         Úloha: trvalá 

                                               Zodpovední: vedenie školy  

  

Kontrolnú činnosť  budeme realizovať prostredníctvom MO, operatívnych porád, PR, 

informatívnej kontroly, hospitáciami podľa Plánu kontrolnej činnosti. Zvýšenú pozornosť 

venovať novým pedagogickým zamestnancom. Kontrolnú činnosť zamerať na plnenie 

Európskeho plánu rozvoja školy, zavádzanie inovatývnych foriem vyučovania, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a žiakov a v zmysle pokynov v POP 2019/2020. 

                                                      Úloha: trvalá 

                                            Zodpovední: vedenie školy, podľa určenia 

Zabezpečiť optimálne personálne obsadenie školy. 

                                                     Úloha: trvalá 

                                             Zodpovední: vedenie školy 

Pri zabezpečovaní zastupovania uprednostňovať odbornosť. Oddelenia ŠKD spájať len vtedy, 

ak sa nedá zabezpečiť suplovanie zo závažných prevádzkových dôvodov. 

                                                      Úloha: trvalá 

                                             Zodpovední: vedenie školy, vedúca ŠKD 

 Prípravu na zastupovanú vyučovaciu hodinu odovzdať zástupkyni riaditeľa školy.  

                                                   Termín: školský rok 2019/2020 

                              Zodpovední: všetci ped. zamestnanci 

                                                    

Aktivity mimo vyučovacieho času zapisovať do Zošita.   V prípade mimoriadnych odmien, 

v prípade dostatku finančných prostriedkov, poslúžia ako kritérium na pridelenie finančnej 

odmeny. 

                                                     Termín: školský rok 2019/2020 

                                               Zodpovední: všetci zamestnanci školy 

Za kvalitné plnenie úloh z Plánu práce školy navrhnúť v závislosti od množstva pridelených 

finančných prostriedkov zamestnancom osobný príplatok. 

                                                     Zodpovední: vedenie školy 

                                                                   Termín: september a priebežne 

 

Za účelom zabezpečenia dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení 

s verejnými  prostriedkami aplikovať princípy predbežnej a priebežnej finančnej kontroly do 

praxe v škole. V súvislosti s vytvorením, zachovaním a rozvíjaním systému finančného 

riadenia vypracovať vnútorné postupy na vykonávanie predbežnej a priebežnej 

finančnej  kontroly. Za účelom zlepšenia finančného riadenia priebežne aktualizovať interné 

riadiace akty v súlade s platnými predpismi, resp. navrhovať nové právne akty riadenia, 

prípadne upravovať existujúce smerom ku skvalitneniu finančného riadenia kontroly. 

                                                     Zodpovední: vedenie školy 

                                                                   Termín: priebežne 

  

  

Pedagogicko - riadiaca činnosť riaditeľky a zástupkyne riaditeľky podľa štvrťrokov 

  

Predpokladané úlohy: I. štvrťrok 
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A: Kontrola dodržiavania pracovného poriadku. 

B: Oboznámenie sa s prácou nových zamestnancov (začínajúcich, nových). 

C: Kontrola prípravy na vých.- vzdelávací proces ped. zamestnancov. 

D: Sledovanie vých.- vzd. práce v 1. ročníku. 

E: Prieskum vedomostí žiakov 5.ročníka z učiva nižších ročníkov z MAT a SJL – Testovanie 

T5. ( riaditeľský test) 

F: Starostlivosť o slabo prospievajúcich a neprospievajúcich žiakov. 

G: KOMPARO 8,9 

H: Kontrola portfólií CLIL hodín 

 

 

Predpokladané úlohy: Il. štvrťrok 

 

A: Starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov (práca MZ a PK, súťaže 

a olympiády, individuálna starostlivosť a pod. ) 

B: Pedagogické opatrenia pre zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce v oblasti starostlivosti 

o zaostávajúcich žiakov (doučov. pohovory s rodičmi..). 

C: V spolupráci s výchovným poradcom školy sledovať študijné a profesijné záujmy žiakov 

9.ročníka ZŠ. 

D: Overenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 9.ročníka, prijatie opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov. ( riaditeľský  test) 

E: Kontrola žiackych produktov (písomných, výtvarných, z prac. vyučovania, uskutočnenie 

výstaviek v triedach na chodbách školy z najkrajších prác). 

F: Zistenie úrovne vzdelávania v jednotlivých triedach. 

G: Kontrola portfólií CLIL hodín 

 

 

Predpokladané úlohy: III. štvrťrok 

A: Rozbor ukazovateľov dosiahnutých vých.- vzdelávacích výsledkov. 

B. Písomné  prieskumy vedomostí žiakov – riaditeľské testy – 4. 6. 7. a 8. ročník 

C: Riešenie opakujúcich sa nedostatkov zaostávajúcich žiakov v rámci PK. 

D: Kontrola plnenia učebných osnov z jednotlivých predmetov. 

E: Hodnotenie práce triednych učiteľov, plnenie naplánovaných úloh 

F: Testovanie 9 

G: Kontrola portfólií CLIL hodín 

  

Predpokladané úlohy: IV. štvrťrok 

 

A: Sledovať slaboprospievajúcich žiakov, prijať opatrenia na zlepšenie prospechu. 

B: Kontrola úrovne osvojených vedomostí žiakov s dôrazom na 1.,4.,9.roč. 

 C: Vyhodnotenie výsledkov prijímacích skúšok a porovnať ich s dosahovanými výsledkami, 

prijať opatrenia. 

D: Vyhodnotenie žiackych súťaží, olympiád a celkovej starostlivosti o talentovaných žiakov. 

E: Vyhodnotenie práce MZ a PK, uplatňovanie nových [oriem a metód vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

F: Vyhodnotenie práce VP, enviroment. výchovy, prevencie drogových závislostí, účasť na 

projektoch, súťažiach (zodp. jednotliví vyučujúci). 

G: Celkové vyhodnotenie práce školy za uplynulý šk. rok, vyvodenie záverov na odstránenie 

vzniknutých nedostatkov s cieľom zlepšenia v budúcom šk.r. 
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H: Kontrola portfólií CLIL hodín 

 

  

7. Rozvoj materiálového vybavenia školy hospodárenie 

  

V stanovených termínoch zabezpečovať včasnú a úplnú vybavenosť školy učebnicami, 

tlačivami a potrebami k riadnemu chodu školy.  

 Zodpovedná: ZRŠ 

Termín: na základe ponuky 

Zabezpečiť práce spojené s údržbou školy podľa plánu údržby. 

Zodpovedný: RŠ 

 Termín: úloha trvalá 

 

Priebežne podľa potreby zabezpečiť školu čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami ako 

i DHM a UP. 

Zodpovedné: RŠ, ZRŠ 

 Termín: priebežne 

Do finančného zabezpečenia školy zainteresovať i ZR a OZ  

Zodpovedné: vedenie školy + zamestnanci školy 

Termín: priebežne, podľa potreby 

  

 

Úlohy na úseku BOZP a PO 

  

Uskutočniť vstupné školenie pracovníkov, viest evidenciu školení BOZ a PO - požiarnu knihu. 

Zodpovední: RŠ + technik BOZP a PO 

Termín: august 2019 

 

-Dbať na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areáli školy. Pred vyučovaním v špeciálnych 

učebniach preveriť stav zariadenia triedy z hľadiska bezpečnosti. 

Zodpovední : všetci vyučujúci 

Termín: priebežne 

Viest evidenciu školských a pracovných úrazov, zabezpečiť odškodnenie úrazov. 

Zodpovední: RŠ, Mgr. Ballayová 

Termín :priebežne, dlhodobo. 

 

Na praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavať prevádzkový poriadok. 

Zodpovední: všetci vyučujúci    

 Termín: priebežne 

Výkon dozoru orientovať na zamedzenie školských úrazov, poškodzovaniu majetku školy, 

fajčeniu, šikanovaniu spolužiakov.... 

Zodpovední : všetci vyučujúci  

  Termín: priebežne 

Poskytovať pracovníkom školy OOP podľa spracovaného normatívu, podľa opotrebovania, 

viest o tom evidenciu na osobných kartách. 

Zodpovední: RŠ, školníčka 

 Termín podľa potreby 
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III. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY 

 

1. Spolupráca školy s rodičmi, s mestom, s verejnosťou a sponzormi 

  

• 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 rodičova podnikateľov. 

 

Celoškolské podujatia 

Plán exkurzií a školských výletov 

Plán činnosti výchovného a kariérového poradenstva 

Rámcový plán ŠKD 

Rámcové plány výchovných programov školy 

Plány MZ a PK 

  

Tieto plány tvoria prílohu plánu práce školy. 

  

Plán práce školy je otvoreným dokumentom a bude aktuálne doplňovaný podľa potrieb školy 

a záujmov detí, požiadaviek rodičov a obce.  Úlohy vyplývajúce z plánu školy budú mesačne 

aktualizované, prípadne dopĺňané podľa došlých ponúk na pravidelných pracovných poradách 

a pedagogických radách. Všetky úlohy stanovené v POP 2019/2020 sú platné a budú 

dodržiavané. 

 

Plán prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 21.8.2019 

  

  

  

  

 


