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I. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018 

 

 Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 

(pondelok).  

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

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. 

júna 2018 (piatok).  

 Pravidelné vyučovanie podľa schváleného rozvrhu hodín sa začína 04.09.2017. 

 Prázdniny 

Prázdniny 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

 

 

Začiatok vyučovania  

po prázdninách 

 

Jesenné 
27. október 2017 

(piatok) 

30. október –  

31. október 2017 

 

2. november 2017 

(štvrtok) 
Vianočné 

 

 

22. december 2017  

(piatok) 

23. december 2017 

– 5. január 2018 

8. január 2018 

(pondelok) 

Polročné 
1. február 2018 

(štvrtok) 

2. február 2018 

(piatok) 

5. február 2018 

(pondelok) 

 

 

 

jarné 

 

 

 

Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj  

Trenčiansky kraj 

16. február 2018 

(piatok) 

19. február –  

23. február 2018 

26. február 2018 

(pondelok) 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 

23. február 2018  

(piatok) 

26. február –  

2. marec 2018 

5. marec 2018 

(pondelok) 

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj, 

Trnavský kraj 

 

 

 

 

 

2. marec 2018 

(piatok)  

5. marec –  

9. marec 2018 

12. marec 2018 

(pondelok) 

Veľkonočné 28. marec 2018 

(streda) 

29. marec –  

3. apríl 2018 

4. apríl 2018  

(streda)  

Letné 
29. jún 2018 

(piatok) 

2. júl –  

31. august 2018 

3. september 2018 

(pondelok) 

 

 

 

 



 

Počet a rozmiestnenie žiakov v šk. roku 2017/18 
 

Trieda Ročník Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

1.A 

1.
 ro

čn
ík

 26 13 13 
1.B 25 11 14 
1.C 26 12 14 
2.A 

2.
 ro

čn
ík

 
21 13 8 

2.B 21 11 10 
2.C 20 12 8 
2.D 23 10 13 
2.E 17 9 8 
3.A 

3.
 ro

čn
ík

 23 14 9 
3.B 21 8 13 
3.C 24 10 14 
3.D 23 9 14 
4.A 

4.
 ro

čn
ík

 25 15 10 
4.B 21 11 10 
4.C 22 10 12 

1. stupeň 338 168 170 

5.A 

5.
 ro

čn
ík

 19 11 8 

5.B 21 10 11 

5.C 21 9 12 

6.A 

6.
 ro

čn
ík

 27 15 12 

6.B 27 13 14 

6.C 26 14 12 

7.A 

7.
 ro

čn
ík

 25 9 16 

7.B 22 9 13 

7.C 23 9 14 

8.A 

8.
 ro

čn
ík

 30 12 18 

8.B 26 15 11 

8.C 24 10 14 

9.A 

9.
 ro

čn
ík

 23 12 11 

9.B 19 9 10 

9.C 22 11 11 

2. stupeň 355 168 187 
Spolu 693 336 357 

 

 

 

 

 



II. PERSONÁLNE OBSADENIE 

Vedenie školy :        

 

Mgr Kašková Eva – RŠ 

Mgr.Horváthová Mária -  ZRŠ ( I. stupeň) 

Mgr. Semanič Jozef - ZRŠ ( II. stupeň ) 

 

Rozdelenie tried MZ, PK, kabinetov v šk. roku 2017/2018 

I.A -  PaedDr. Kátlovská Renáta -  MZ 1. a 2. ročník, zdravotníčka 

I.B -   Mgr. Somošová Jarmila -  kabinet 1.roč 

I.C -   Mgr. Ráškyová  Martina – vedúca 1. ročníka 

 

II.A   - Mgr.  Gáliková Jana -  ved. 2. roč. 

II.B   - Mgr.  Korlová Tatiana   

II.C   - PaedDr. Hančíkovská Zuzana 

II.D  -  Mgr.  Cehuľová Katarína -  kabinet 2.roč. 

II.E   -  Mgr. Kičurová Ingrid  

 

III.A -  Mgr. Petrisková Ľudmila - kabinet 3.roč 

III.B  -  Mgr. Fabianová Anna - vedúca 3.roč. 

III.C -   Mgr. Képesová Dana - knižnica, MZ 3. a 4. ročník 

III.D -   Mgr.  Losenská Ivana 

 

IV.A - Mgr.  Pipiaková Gizela , ŠPZ  koordinátorka 

IV.B -  Mgr. Draškovičová Ružena - vedúca 4.roč. 

IV.C -  Mgr. Koreňová Eva -  kabinet 4.roč.,  zdravotníčka 

 

V.A     -   Mgr. Kajlová Viktória - PK  MAT 

V.B     -   Mgr. Pangrácová Andrea - koordinátorka VMR, vedúca ročníka 

V.C     -   Mgr. Andrijková Judita – kabinet HUV 

 



VI.A     -   RNDr, Gáliková Erika - vedúca ročníka 

VI.B      -  Ing. Dubovská Karolína - koordinátorka INF, kabinet INF 

VI.C      -  Mgr. Vidová Edita - kabinet NEJ, zápisnice    

 

VII.A     -   Mgr. Babejová Dagmar - vedúca ročníka,  BOZP 

VII.B     -   Mgr.  Blanárová Oľga - PK  DEJ, GEG, kabinet DEJ 

VII.C     -   Mgr. Števčíková Viera  - PK prírodovedných predmetov, kabinet FYZ 

 

VIII.A     -  Mgr. Dovalová Ivona - kabinet SJL 

VIII.B     -  Mgr. Susányiová Marta - VP 

VIII.C     -  Mgr. Petríková Darina - vedúca ročníka, PK CJ (ANJ, NEJ, RUJ ) 

 

IX.A    -  Mgr. Pavelčáková Mariana - vedúca ročníka,  kabinet CHE    

IX.B    -  Mgr. Križanová Iveta - PK  SJL, HUV, VYV     

IX.C    -  Mgr. Harmincová Viera - kabinet MAT     

 

                                                                            

Bez triednictva 

Mgr.  Hamplová Oľga         - PK OBN, ETV, NAV,  koordinátorka prevencie 

Mgr.  Mizík Miroslav         - kronika, správca  zborovne 

Mgr.  Soláriková Mária     - učiteľka ANJ,  zdravotníčka 

Mgr.  Dzurusová Júlia        - PK TSV 

PaedDr. Leško Štefan            - učiteľ TSV,  kabinet TSV 

Mgr.  Hudačková Monika  - kabinet BIO, zdravotníčka, koordinátor ENV 

Ing. Macková Lenka, PhD.  - učiteľ INF 

Mgr. Mikula Martin         - učiteľ NBV 

Mgr. Vojtek Patrik            - učiteľ NBV  

Mgr. Szelés Jaroslav          - učiteľ NBV  

Mgr. Renáta Pavličková    - učiteľ NBV 

Mgr. Spišák Matúš            - učiteľ NBV 

 

 



ŠKD:   

 Mgr.  Ficzeriová Ľubica  - ved. ŠKD 

  Piaterová Dana       - vedúca MZ 

  Halmiová Emília 

  Šipláková Iveta 

  Mgr. Kocichová Eleonóra 

  Bc. Macková Beáta   

  Zádorová Mária 

  PhDr. Lešková Miroslava 

 

 

Zloženie komisií 

 

Širšie vedenie školy:                               Mgr. Kašková Eva, Mgr. Horváthová Mária, Mgr. 

Semanič Jozef, Mgr. Ficzériová Ľubica, Chomjaková 

Viera, Mgr.Susányiová Marta, Piaterová Dana, 

Kušiaková Beáta 

Vedúca ŠJ:                                             Chomjaková Viera 

Predseda ZO OZ:                                    Piaterová Dana 

Vých. poradca:                                       Mgr. Susányiová Marta 

Výchovná komisia:                                Mgr. Blanárová, Mgr.Susányiová Marta, Mgr. Kašková 

Eva, TU 

Psychológ:                                              CPPPaP – Zuzkin park 

Komisia BOZP :                                     Mgr. Semanič Jozef, Piaterová Dana,   firma Livonec 

Inventarizačná komisia:                          Kušiaková Beáta, Chomjaková Viera, Fogaraš Marcel, 

Mgr. Horváthová Mária 

Školiteľ CO:                                           Mgr. Semanič Jozef 

Zdravotník:     Mgr.Hudačková Monika, Mgr.Soláriková Mária, Mgr. 

Koreňová Eva, PaedDr.Kátlovská Renáta 

Sklad učebníc:                                        Mgr. Deliová Lea 

Spolupráca s MŠ:                                vyučujúce 1.ročníka, 

Spolupráca s CPPP:                                 Mgr. Susányiová Marta, Mgr. Horváthová Mária 

 



Vyradzovacia komisia:                             Kušiaková Beáta, Fogaraš Marcel, Mgr.Horváthová 

Mária, Mgr. Kašková Eva 

Starostlivosť o webové stránky školy:       Ing.Dubovská Karolína 

Úrazy :                                                    Mgr.Babejová Dagmar 

Zapisovateľka:                 Mgr. Vidová Edita 

Kronikár:               Mgr.Mizík Miroslav 

Príprava kultúrnych programov:               Mgr.Andrijková Judita, Mgr. Jarmila Somošová 

Projektová komisia:  Ing. Karolína Dubovská, RNDr. Gáliková Erika., 

Mgr.Kajlová Viktória 

Škola podporujúca zdravie:  Mgr. Pipiaková Gizela 

 

 

II.   PROFILÁCIA ŠKOLY 

 

a) Hlavné ciele 

 

Oblasť výchovy a vzdelávania 

1) Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky ( ďalej PŠD) žiakov základných škôl, v prípade 

porušovania plnenia PŠD  postupovať v zmysle  platnej legislatívy. 

2) Naďalej vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti, 

v rámci predmetu informatika od 1.roč., zapájať žiakov do projektov s využitím IKT, internet 

využívať vo vyučovacom procese ako zdroj informácií, vytvárať dobré personálne a materiálne 

podmienky v uvedenej oblasti. 

3) Zamerať sa na aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; dbať o 

zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na 

vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry). 

4) Rovnako vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie anglického od 1.roč.jazyka, pri osvojovaní 

anglického jazyka integrovať anglický jazyk do iných predmetov metódou CLIL, vo väčšej miere 

zapojiť žiakov do súťaží v anglickom jazyku, ISCED 2.  

5) Osobitný dôraz klásť  na rozvoj komunikačných spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti. Uvedené 

spôsobilosti rozvíjať vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch.  

6) Rozvíjať analytické myslenie žiakov, schopnosť tvorivo riešiť problémy, naučiť ich  základom 

vedeckej práce a práce s rôznymi zdrojmi informácií.  Zvýšenú pozornosť venovať 



prírodovedným predmetom, zamerať sa na projektové vyučovanie , zadávať problémové úlohy, 

preferovať tímovú a samostatnú prácu . 

7) V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na 

roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 

venovať zvýšenú  pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a 

zdravému životnému štýlu. 

8) Účinnými metódami predchádzať záškoláctvu, negatívnym spoločenským a patologickým  

prejavom. Odporúčame venovať pozornosť odstraňovaniu negatívnych javov v zmysle 

Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

v školách a školských zariadeniach. s účinnosťou od 1. septembra 2017 vzdelávať podľa 

inovovaných ŠVP  1.,2. 3. a 5., 6., 7. ročník základnej školy. 

9) Žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 navštevujú  4. ročník (I. stupeň ) a 8. a 9. ročník (II. 

stupeň ), do ukončenia stupňa vzdelávania vzdelávať podľa ŠkVP vypracovaných podľa doteraz 

platných ŠVP . 

10) Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, 

čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, zamerať sa na rozvíjanie daných oblastí v rámci tvorby 

ŠkVP,  s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania a získavania kompetencií u žiakov. 

11) Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej 

hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej 

väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovaní 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

12) Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti 

pedagogických zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovnovzdelávacej 

činnosti pedagogických zamestnancov, na skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho procesu 

prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na realizovanie interného vzdelávania 

podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov a na monitorovanie úrovne vzdelávacích 

výsledkov detí a žiakov. 

13) Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a žiakov pri 

posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich 

učenia sa, angažovania sa a výchovno-vzdelávacích potrieb, pri hodnotení účinnosti vyučovania 

učiteľom. 

14) Pravidelne analyzovať a vyhodnocovať úspešnosť plnenia vymedzených cieľov, zámerov a 

pedagogických stratégií v školskom vzdelávacom programe (ďalej len „ŠkVP“), identifikovať 

príčiny neúspešnosti. Výstupné zistenia a navrhnuté opatrenia využiť ako východisko ku korekcii 

vlastnej činnosti a k vnútornej motivácii pre ďalší rozvoj školy. 

15) Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o 

aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne 

sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus) a tým rozvíjať kritické 

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2006/2006_07_R.pdf�
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2006/2006_07_R.pdf�


myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v 

duchu humanizmu, tolerancie a demokracie. 

 

Oblasť personálna 

 

1) Pre všetkých zamestnancov školy zabezpečiť dobré pracovné podmienky, rozvíjať dobré 

medziľudské vzťahy na báze otvorenej komunikácie s jasne definovanými kompetenciami a 

vymedzenými úlohami na partnerskom, ľudskom a demokratickom prístupe. 

2) Vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v súlade s potrebami školy                      

za účelom , prehlbovania odbornosti a odborného rastu pedagógov školy . 

3) Dodržiavať úlohy a pokyny z Pedagogicko-organizačných pokynov  MŠVVaŠ SR na školský 

rok 2017/18. 

4) Zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch riadenia 

školy, na podporovaní vytvárania priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, na 

zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, medzi žiakmi navzájom. 

5) Pravidelne   sa  oboznamovať   a  v  praxi  využívať  platnú  legislatívu  v školstve. 

6)  Dôsledne dodržiavať a realizovať zodpovedne sprístupňovať informácie, podklady a  údaje 

o škole a školskom zariadení  oddeleniu školstva MMK a Okresnému úradu v Košiciach – 

odboru školstva.  

7) Pravidelne  aktualizovať web stránku školy a školského zariadenia. 

8) Klásť dôraz na riadiacu prácu  riaditeľa školy, jeho osobnostný a odborný rast, s dôrazom   na 

 primerané rozvíjanie  medziľudských  vzťahov na báze spolupráce a vzájomnej akceptácie. 

Pozornosť venovať osobnosti riaditeľa školy, jeho tvorivosti,  koncepčnosti, osobnej 

zodpovednosti   a schopnosti viesť zverený kolektív.  

9) V ekonomickej oblasti dodržiavať v plnom rozsahu platnú legislatívu, v školách a školských 

zariadeniach realizovať finančné operácie hospodárne, efektívne, účinne a účelne 

 

 

 

 

 

 

 



b) Plánované  akcie v šk. r. 2017/18 

             
Termín  Názov akcie Zodpovedný Kontrola 

         

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

Program k slávnostnému otvoreniu šk. roka p. Draškovičová, Koreňová RŠ, ZRŠ 
         Dotkni sa hviezd vyuč. 4.roč. RŠ, ZRŠ 
         

Netradičná TEV – Európsky týždeň športu 
p. Horváthová,Somošová 
vyuč. 1.-4.roč RŠ, ZRŠ 

         Didaktické hry, Účelové cvičenie Dzurusová, Leško RŠ, ZRŠ 
         Európsky deň jazykov p. Horváthová, Petríková RŠ, ZRŠ 
         Skok do prvej triedy P. Ficzeriová, Šipláková RŠ, ZRŠ 
         

Slávnostný zápis prvákov do knižnice p. knihovníčka, vyuč. I. roč. RŠ, ZRŠ 
         Deň na kolieskach p. Halmiová, vych. ŠKD RŠ, ZRŠ 
         

O
K

T
Ó

B
E

R
 

Gaštaniáda p. Korlová, Cehuľová,      RŠ, ZRŠ 
         Noc výskumníkov  p. Dubovská RŠ, ZRŠ 
         Mozog náš každodenný- beseda RÚVZ  RŠ, ZRŠ 
         

Minimaratón v ŠKD 
 
p. Ficzeriová, p. vych.  RŠ, ZRŠ 

         Ovocný deň ŠKD RŠ, ZRŠ 
                     

Poznávací zájazd na Duklu p. Blanárová RŠ, ZRŠ 
         Návšteva Planetária p. Somošová, vyuč. 4.roč RŠ, ZRŠ 
         Burza aktivít p. Semanič, ŠAK RŠ, ZRŠ 
         Súťaž i Bobor p. Dubovská, Macková RŠ, ZRŠ          

Ochutnávka jedál zdravej výživy p. Pipiaková, uč.1.roč.  RŠ, ZRŠ 
         Jesenná tvorivá dielňa  p. Piaterová RŠ, ZRŠ 
         

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Šarkaniáda p. Piaterová, Képesová RŠ, ZRŠ 
         LIGA 4X4 , MATNÁBOJ matem. súťaž p. Kajlová, uč. matematiky RŠ, ZRŠ 
         Európsky týždeň boja proti drogám – 

aktivity p. Hamplová, tr. učitelia RŠ, ZRŠ 
         Prevencia fajčenia a alkoholizmu p. Hamplová, RÚVZ RŠ, ZRŠ 
         Košice 2018 – súťaž p. Pangrácová RŠ, ZRŠ 
         KOMPARO- testovanie ž. 9.roč.  p. Kajlová, Babejová RŠ, ZRŠ          

Príprava na testovanie T5 p. Kajlová, Babejová RŠ, ZRŠ          

Testovanie T5 p. Kajlová, Babejová RŠ, ZRŠ          

Halloween p. Gáliková RŠ, ZRŠ 
         Dejepisná olympiáda p. Blanárová RŠ, ZRŠ          

Exkurzia do spaľovne odpadu p. Hamplová RŠ, ZRŠ 
         Deň finančnej gramotnosti   

 
  RŠ, ZRŠ 

         



D
E

C
E
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B

E
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Nebezpečenstvo alkoholizmu p. Hamplová, RÚVZ RŠ, ZRŠ 
         LOMIHLAV, MATEXPRES 

– matematická súťaž p. Kajlová, uč. matematiky RŠ, ZRŠ          

Pytagoriáda- šk. kolo  p. Kajlová, Harmincová RŠ, ZRŠ          

Návšteva filmového predstavenia p. Križanová RŠ, ZRŠ 
         Dopoludnie s Mikulášom  tr. učitelia RŠ, ZRŠ 
         Vianočné besiedky tr. učitelia RŠ, ZRŠ 
         Vianočné tvorivé dielne p. Ficzériová, Piaterová RŠ, ZRŠ 
         

Expert geniality show - súťaž p. Pavelčáková 
RŠ, ZRŠ 
          

HIV, AIDS a pohlavné prenosné choroby P. Hamplová, RÚVZ RŠ, ZRŠ 
         Vianočná pochodeň p. Pipiaková RŠ, ZRŠ 
         Vianočné trhy pred MÚ p. Ficzériová, Macková RŠ, ZRŠ 
         Šaliansky Maťko p. Kátlovská, Andrijková RŠ, ZRŠ 
         Vianočná rozprávka pre môjho mladšieho 

kamaráta p. Horváthová, uč. 1.-4.roč. RŠ, ZRŠ 
         

JA
N

U
Á

R
 

Karneval vyuč. 1.- 4.roč. RŠ, ZRŠ 
         Šaliansky Maťko vyuč.4.roč. RŠ, ZRŠ 
         Olympiáda v  ANJ, NEJ p. Petríková, Susanyiová RŠ, ZRŠ 
         Športový deň pre žiakov II.st. RR, p.Šimko, tr. učitelia RŠ, ZRŠ 
         Príprava projektov do súťaže Dni energie p. Dubovská RŠ, ZRŠ          

Zimná olympiáda  p. Kocichová, vych. ŠKD RŠ, ZRŠ 
         Snehové kráľovstvo p. Macková, vych.ŠKD RŠ, ZRŠ 
         Valentínska pošta p. Koreňová, Losenská RŠ, ZRŠ 
         Bábkové divadlo vych. ŠKD RŠ, ZRŠ 
         Fotenie kolektívov 9. roč. p. Horváthová RŠ, ZRŠ 
         Ruské slovo p. Blanárová RŠ, ZRŠ 
         Exkurzia - Prešov Solivar p. Blanárová RŠ, ZRŠ 
         Exkurzia – Nižná Myšľa p. Blanárová RŠ, ZRŠ 
         Súťaž Junior Admin p. Dubovská, Macková RŠ, ZRŠ          

Súťaž na tému kyberšikana p. Dubovská, Macková RŠ, ZRŠ          
Čítame škôlkárom p. Ráškyová, vyuč.I.st. RŠ, ZRŠ 

         

M
A

R
E

C
  

Lyžiarský výcvik p. Dzurusová RŠ, ZRŠ 
         Bábkové divadlo p. Ficzériová RŠ, ZRŠ 
         

Veľkonočná tvorivá dielňa p. Piaterová, vych. ŠKD RŠ, ZRŠ 
         Vybíjaná - 4.roč. p. Kátlovská RŠ, ZRŠ 
         Divadelné predstavenie p. Andrijková RŠ, ZRŠ 
         Hviezdoslavov Kubín p. Draškovičová, Andrijková RŠ, ZRŠ 
         Mozog náš každodenný – beseda p. Hamplová, RÚVZ RŠ, ZRŠ 
         Číta celá škola p. Horváthová, Semanič RŠ, ZRŠ 
         

Chemická Show 
Beseda s M. Horváthovou – poslankyňou 
MČ 

p.Pavelčáková                              
 
p. Hamplová, Horváthová 

RŠ, ZRŠ 
RŠ, ZRŠ 

 
 
 
 

        



A
P

R
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Vitaj prvák -zápis žiakov do 1.roč. p. Horváthová, vyuč. 4.roč., 
vych. ŠKD 

RŠ, ZRŠ 
 

    

 

    Zdravý životný štýl – beseda p. Pipiaková RŠ, ZRŠ 
         

Rodinné vzťahy – beseda 
p.Hamplová, Dr. Olajošová 

RŠ, ZRŠ 

         Plavecký výcvik - 4.roč. p. Horváthová RŠ, ZRŠ 
         Deň otvorených dverí p. Horváthová, vyuč. I.st. RŠ, ZRŠ 
         Deň Zeme- aktivity v škole i mimo školy tr. učitelia, vych. ŠKD RŠ, ZRŠ 
         Súťaž Fullová ruža p. Dubovská, Macková RŠ, ZRŠ          

Slávik Slovenska p. Fabiánová, Andrijková RŠ, ZRŠ 
         Návšteva etnografického múzea - HUMNO p. Hamplová RŠ, ZRŠ 
         Zober loptu, nie drogy p. Dzurusová RŠ, ZRŠ 
           Lesnícky deň p. Koreňová   RŠ, ZRŠ 
           Ťahanovské trhy p. Ficzériová, vych. ŠKD RŠ, ZRŠ 
          Divadlo v anglickom jazyku p. Soláriková RŠ, ZRŠ          

M
Á

J 

Poznávací zájazd do Osvienčimu p. Blanárová RŠ, ZRŠ 
         Poznávací zájazd do Prahy p. Petríková RŠ, ZRŠ 
         Otváranie fontány  p. knihovníčka, vyuč. I.st. RŠ, ZRŠ 
         Divadelné predstavenie v ANJ p. Soláriková RŠ, ZRŠ 
         Besiedky ku Dňu matiek vyuč. 1.roč. RŠ, ZRŠ 
         Prevencia obchodovania s ľuďmi p. Hamplová, CPPPaP RŠ,  ZRŠ 
         Divadlo v anglickom jazyku p. Petríková RŠ, ZRŠ 
         Burza hračiek p. vych. ŠKD RŠ, ZRŠ 
         Bublinománia  p. Piaterová RŠ, ZRŠ 
         Jazykový kvet- divadielko Repka p. Dovalová RŠ, ZRŠ 
         Tematické exkurzie p. Hudačková RŠ, ZRŠ 
         Tvorivá dielňa na MÚ p. Piaterová RŠ, ZRŠ 
         Kreslenie na asfalt na Hlavnej ulici p. Kátlovská, Vargová RŠ, ZRŠ 
         Návšteva židovskej synagógy v Prešove p. Pangrácová RŠ, ZRŠ          

Deň čitateľských kútikov p. knihovníčka RŠ, ZRŠ 
         

JÚ
N

 

Deň detí - aktivity na školskom dvore RR, tr, učitelia RŠ, ZRŠ 
         Olympiáda v ŠKD ku Dňu detí p. Ficzériová RŠ, ZRŠ 
         Školské výlety tr. učitelia RŠ, ZRŠ 
         Školy v prírode, Školské výlety tr. učitelia RŠ, ZRŠ 
         Branný kurz, Účelové cvičenie ZRŠ II. st RŠ, ZRŠ 
         Hrady a zámky v ČR    RŠ, ZRŠ 
         Dopravné ihrisko vyuč. 1 - 4. roč. RŠ, ZRŠ 
         Slávnostná akadémia k MDD p. Somošová, Andrijková RŠ, ZRŠ 
          

 

 

 

 



IV.  VŠEOBECNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE 

 

 MŠVVaŠ SR odporúča  pre školský rok 2017/2018 naďalej venovať pozornosť  čitateľskej 

a enviromentálnej gramotnosti . Odporúča riaditeľom škôl ako prioritnú úlohu intenzívny 

rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach v základných školách s 

odporúčaním využiť disponibilné hodiny v rámci ŠkVP.  

 MŠVVaŠ SR schválilo dňa 06. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre prvý 

stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a inovovaný Štátny vzdelávací 

program pre druhý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 Na základe pokynov NÚCEM budú školám poskytnuté podrobné informácie k organizácii 

testovania odborom školstva Okresného úradu Košice. Testovanie 9-2018 sa uskutoční 

21.marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

 Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk 

 Náhradný termín testovania sa uskutoční 5.apríla 2018  (štvrtok).  

 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017, T5-2017) sa uskutoční 

22.  novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z 

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

 

V.   ÚLOHY VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

VYPLÝVAJÚCE Z PROFILÁCIE  ŠKOLY a  POP 2017/18 

 

Cieľom a poslaním našej školy do ďalších rokov je rozvoj a postupný prechod tradičnej školy 

na školu moderného typu s novými inovatívnymi metódami a formami práce, obzvlášť v 

oblasti výučby cudzích jazykov a informatiky. 

Chceme byť školou, ktorá bude príťažlivá pre deti aj ich rodičov, ktorá poskytuje svojim 

žiakom základné vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, ktorá pripravuje žiakov pre 

ďalšie štúdium i pre život v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast, 

perspektívu pre svojich zamestnancov, kde budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu 

profesijnému rastu.  

V rámci pedagogických princípov a cieľov školy našou prioritou je : 

 

 Poskytnúť kvalitné základné vzdelanie pre pokračovanie štúdia na gymnáziách a stredných 

odborných školách . 

 Rozvíjať schopnosti jazykovo nadaných žiakov.   

 Rozvíjať zručnosti žiakov v informačno – komunikačných technológiách a sociálnych 

vzťahoch . 

http://www.nucem.sk/�


 Vo výchovno-vzdelávacom procese orientovať sa na tvorivo-humanistickú výchovu, 

zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať pozitívnu motiváciu, rozvoj 

vyšších poznávacích funkcií, frontálne vyučovanie nahrádzať skupinovým a samostatným, 

zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT, uplatňovať diferencovaný prístup k žiakom, 

vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráci. 

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

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

a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj s odkladom povinnej školskej 

dochádzky. 

 Podporovať rozvoj pohybových zručností žiakov v školských i mimoškolských aktivitách. 

 Fyzické a duševné zdravie, plniť NP prevencie obezity, propagovať zdravý životný štýl. 

 Posilniť edukačný proces rozmanitou záujmovou činnosťou. 

 Zapájanie sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie informačných a komunikačných 

technológií. 

 V zmysle  Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať problémy 

segregácie rómskych detí, ďalej podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí 

a žiakov. 

 Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu: 

 Priebežne hodnotiť atmosféru v triedach a v škole, zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie 

pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry. 

 Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti 

pedagogických zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok 

výchovnovzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na skvalitňovanie 

výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na 

realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov 

a na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov. 

 Zlepšiť komunikáciu s učiteľmi, rodičmi aj žiakom, zvýšenú pozornosť venovať klasifikácii 

a hodnoteniu žiakov oprávneným pripomienkam rodičov i žiakov tak, aby sa predchádzalo 

vzniku konfliktov a podávaniu sťažností. 

 Vydať a propagovať školský časopis. 

 V ŠKD zabezpečiť telesný a duševný vývoj detí, rozvíjať mravnú, etickú, estetickú, telesnú 

kultúru, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, formovať kladný vzťah k práci, 

viesť ich k ochrane životného prostredia. 

 Vo všetkých fázach vyučovacieho procesu rešpektovať zásadu cieľavedomej aktivity žiakov, 

zásadu spätnej väzby, rozvíjať samostatnosť, tvorivosť pri osvojovaní poznatkov formou 

tímovej a individuálnej práce.  

 Na vlastnej stránke školy prezentovať školské aktivity širokej verejnosti o dianí, aktivitách 

a výsledkoch školy. 



 Prezentovať sa na verejnosti súťažami, tvorivými dielňami, slávnostnou akadémiou 

výstavkami spojenými s predajom a kultúrnymi programami pre obyvateľov nášho sídliska 

v spolupráci s MÚ. 

 Vychovávať k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa v duchu humanizmu, rasovej 

tolerancii a úcte ku všetkým formám života. 

 Dôsledne vypracovať inovovaný Štátny vzdelávací program pre prvý a druhý stupeň 

základnej školy.  

 Dôsledné plnenie štátnych vzdelávacích programov ISCED 1, ISCED 2,  ŠkVP a iŠkVP. 

 Zodpovedne dodržať pokyny organizátora pri T9. 

 

 Školským výchovným programom, ktorým sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v ŠKD,  

pracovať so žiakmi rôznych ročníkov, podporovať možnosť prihlásiť deti so SZP do ŠKD. 

 Podporovať ich adaptáciu na školu, rozvíjať systematickú prípravu na vyučovanie. 

 Rôznorodou činnosťou záujmových útvarov, motivovať ich k pobytu v ŠKD. 

 Vytvárať tvorivú atmosféru v škole a vzájomnú dôveru, v procese výchovy a vzdelávania 

využívať pozitívne hodnotenie, eliminovať negatívne emócie a využívať kladnú motiváciu 

 Implementovať do obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov prierezové témy  a kľúčové 

kompetencie, ktoré prispejú žiakom v budúcností ľahšie sa  začleniť   do sociálneho a 

pracovného života. 

 Kontrolnú činnosť vo výchovno-vyučovacom procese zamerať na úroveň rozvíjania 

kľúčových kompetencií žiakov, účinnosťou vnútornej kontroly zvyšovať dôslednou analýzou 

zistení, konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. 

 Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich spoluúčasť na zefektívnení celkovej práce 

školy. 

 

Čitateľská gramotnosť  
 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a 

čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov 

kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na 

http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.  

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

zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.  

 Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; 

dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na 

vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).  

 Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít 

MPC v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre riadiacich 



zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej 

gramotnosti. Metodické materiály pre učiteľov všetkých stupňov škôl sú dostupné na 

webovom sídle MPC http://www.mpc-edu.sk/publikacie  a 

http://www.mpcedu.sk/aktuality/rok-citatelskej-gramotnosti. 

 Podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a 

literárne súťaže, školské časopisy).  

 Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na 

www.statpedu.sk  v rámci všetkých predmetov v základných a stredných školách.  

 s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania SJL venovať zvýšenú pozornosť čítaniu 

s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať 

a prácu s informáciami, využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných 

vyučovacích predmetoch 

 

 

Finančná gramotnosť 

 Využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej 

gramotnosti.  

 Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť 

finančnej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/. 

 Zabezpečiť prostredníctvom poradných orgánov riaditeľa školy, prípadne koordinátora pre 

oblasť finančného vzdelávania interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týkajúce sa 

rozvoja finančnej gramotnosti.  

 Školám sa odporúča realizovať projekt Viac ako peniaze na podporu finančnej gramotnosti   s 

možnosťou získať konzultanta z praxe www.viacakopeniaze.sk a ďalšie projekty a aktivity, o 

ktorých možno získať informácie na www.fininfo.sk.  

 Základné školy môžu rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti 

žiakov  na prvom stupni realizáciou vzdelávacieho programu JA A PENIAZE – 

www.jaslovensko.sk 

 Pre prvý stupeň základných škôl je vypracovaná metodická príručka Finančná gramotnosť 1, 

ktorá je dostupná na:  

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/vzdelavacieaktivity/financna_gramotnos

t_1.pdf. 

 Národný štandard finančnej gramotnosti (verzia 1.2)  je dostupný na: 

http://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf 

 

 

http://www.mpc-edu.sk/publikacie�
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Informačné, komunikačné a iné technológie  

 Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód      s 

využitím IKT, ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah 

vzdelávania vhodné. Taktiež odporúčame venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a 

digitálnej gramotnosti  a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.  

 Znižovať informačnú nerovnosť  v regionálnom školstve v SR. Portál „Mapa regionálneho 

školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk  slúži na. Záujemcom o štúdium a ich rodičom 

alebo zákonným zástupcom (ďalej len „zákonný zástupca“) ponúka informácie, ktoré im 

môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál 

jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované 

 Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas 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. 

 Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a aktívne vzdelávať 

deti   a žiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore.  

 Využívať webové sídla s informáciami k bezpečnému používaniu internetu 

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

 Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti, informácie 

www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk. 

 Pracovať s aktualizovaným Národným  štandardom finančnej gramotnosti, ktorý vydalo 

MŠVVaŠ SR, je zverejnený na webových sídlach www.minedu.sk,www.siov.sk, 

www.statpedu.sk a 

www.statpedu.sk/files/documents/vzdelavacie_aktivity/financne_vzdelavanie/nsfg_1_1.pdf. 

 Zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob implementácie 

stanovuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP 

základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR, dostupná na  

www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do-

skolskych-vzdelavacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/. 

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

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

 Zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi 

stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej 

gramotnosti žiakov 
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 Využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej 

gramotnosti ( www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva) 

  Využívať a implementovať námety a odporúčania  v metodickej  príručka Finančnej 

gramotnosti, dostupnej  na: 

www.statpedu.sk/files/documents/vzdelavacie_aktivity/financne_vzdelavanie/financna_gramotnos

t_1.pdf 

 Zabezpečiť prostredníctvom poradných orgánov riaditeľa školy, prípadne koordinátora pre 

oblasť finančného vzdelávania interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týkajúce sa 

rozvoja finančnej gramotnosti. 

 

Cudzie jazyky 
 Využívať  tvorbu myšlienkových máp, projektové vyučovanie, vyučovanie CLIL, metóda 

učenia na stanovištiach, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, 

riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh 

 Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať jazykové portfólio ako nástroj 

sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. Informácie a podporné materiály k Európskemu 

jazykovému portfóliu sú zverejnené na http://elp.ecml.at 

 Používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa 

cudzieho jazyka. Informácie sú zverejnené na http://elp.ecml.at/. 

 V  plnej miere využívať vzdelávací portál Planéta vedomostí, určený pre žiakov, učiteľov 

i rodičov (http://planetavedomosti.iedu.sk/) 

 Eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji 

jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopností 

 Naďalej organizovať školské kolá olympiád v CJ a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží  

 ( informácie: www.iuventa.sk )  

  Priebežne sledovať informácie na webovom sídle ŠPÚ, na ktorom sú zverejnené odborné 

články a publikácie, napr. aj slovenské preklady odborných publikácií ECML: 

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/publikacie.  

 Organizovať súťaže a podujatia s cieľom rozvíjať a podporovať viacjazyčné prístupy na 

rôznych jazykových úrovniach  

 Zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej 

rozmanitosti Európy 

 Aktivitami Európskeho dňa jazykov  upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť 

rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i 

celoživotného vzdelávania http://edl.ecml.at.  
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 Zúčastňovať sa seminárov  pre učiteľov cudzieho jazyka pre skvalitnenie výučby cudzích 

jazykov. 

 Európsky deň jazykov – podporovať jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti 

jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Upozorniť na dôležitosť učenia 

sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, 

interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pripraviť aktivity pre žiakov 5-9. 

ročníka. 

 Postupne prechádzať na 4. edíciu učebníc Projekt 1. – 5. z ANJ, ktoré obsahujú testové 

stratégie k Testovaniu 9. (objednávka pracovných zošitov – (Oxford University Press) 

 V nemeckom a ruskom jazyku postupne zaraďovať do výučby moderné učebnice a k nim 

doplnkové výukové prostriedky. 

 Halloween – zorganizovať súťaž o najkrajšiu nástenku a tekvicu. Pripraviť rozhlasovú reláciu, 

aktivity so žiakmi. 

 Organizovať školské kolá olympiád v CJ a zúčastniť sa vyšších kôl týchto súťaží 

(www.iuventa.sk) 

 Pripraviť víťazov školského kola olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku na 

okresné kolo (v prípade úspešnosti na ďalšie postupové kolá olympiády) 

 Zapojiť žiakov 5.-9. ročníka do celoslovenskej súťaže Expert geniality show. 

 Zorganizovať súťaž o najkrajšiu valentínsku pohľadicu. Výstavka pohľadníc. 

 Pripraviť v spolupráci s p. knihovníčkou besedu v knižnici.  

 Rok 2017/2018 – rozvoj čitateľskej a enviromentálnej gramotnosti - podporovať u žiakov 

záujem o čítanie cudzojazyčnej literatúry. 

 Zorganizovať pre žiakov súťaž: „Grand Prix“  (anglický jazyk)                      

 Zorganizovať školské kolo v prednese poézie a prózy: „Jazykový kvet“ (anglický, nemecký, 

ruský jazyk. 

 Zapojiť sa do jazykového projektu -  umeleckej súťaže: Jazykový kvet“ (anglický, nemecký, 

ruský jazyk  

 Zapojiť žiakov do súťaže: „Vieš vyhláskovať toto slovo?“ (rýchlostné čítanie a hláskovanie- 

čitateľská gramotnosť – anglický jazyk, nemecký jazyk) 

 Zapojiť žiakov do súťaže: Puškinov pamätník- ruský jazyk 

 Zapájať  sa do súťaží, ktoré sa konajú v súlade s organizačnými poriadkami zaregistrovanými 

MŠ SR. (priebežne) 

 Zorganizovať pre žiakov súťažný kvíz – „Poznávanie kultúry v anglicky hovoriacich 

krajinách“. 

 Zorganizovať divadelné predstavenie v cudzom jazyku pre žiakov 5.-9. ročníka. 

 Zvýšiť využívanie IKT vo vyučovacom procese. 

 Zabezpečiť pre žiakov premietanie filmov v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. 

 Využívať cudzojazyčné časopisy- Hello!, Friendship)   

http://www.iuventa.sk/�


 

Environmentálna výchova 
 Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na ENV a vzdelávanie 

k rozvoju osobnosti, zamerané najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

zdravé potraviny, čistú vodu, separáciu odpadov, správanie sa k životnému prostrediu, 

spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami 

 Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach , rozvíjať ich kritické uvedomenie si 

sociálnych, enviromentálnych, ekonomických a politických procesov 

 Využiť metodické príručky „Globálne rozvojové vzdelávanie na ZŠ“- určené pre II.stupeň 

v rámci vyučovania matematiky, geografie, občianskej náuky , výtvarnej a hudobnej výchovy   

  ENV ako prierezovú tému ŠVP implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov, 

rovnako aj  v ŠKD 

 Spolupracovať s enviromentálnymi centrami, zapojiť sa do medzinárodného 

enviromentálneho programu Zelená škola – informácie sú na www.zelenaskola.sk 

  Vytvárať podmienky pre prácu učiteľa  - koordinátora enviromentálnej výchovy 

 Zapájať školy do projektov a súťaží s enviromentálnym zameraním, podporovať zapájanie 

žiakov do dobrovoľníckych aktivít , spolupracovať s dobrovoľníckymi centrami   

 Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a 

súťaží s environmentálnym zameraním 

 

Zdravý životný štýl 
 Zrealizovať Deň výchovy k zdraviu (7.apríl 2017)- Svetový deň zdravia 

 Aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku 

zdraviu a zdravý životný štýl,  

 Realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného 

zdravia,  

 Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity v prírode 

 Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, na 

podporu využívania regionálnych potravinových produktov 

 Venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,  

 Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok 

 Vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a 

Svetového dňa mlieka, zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny www.opotravinach.sk a 

www.skolskeovocie.sk.  

http://www.zelenaskola.sk/�


 Využiť metodiky a príklady dobrej praxe na www.bezpre.sk, ako aj informácie k 

voliteľnému predmetu výchova k zdraviu vypracované pre prvý a druhý stupeň základnej 

školy na www.statpedu.sk.  

 Zapojiť sa do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu 

a pohybovej aktivity v celej Európskej únii. Informácie o Európskom týždni športu sú 

dostupné na www.tyzdensportu.sk 

 Taxatívne vymedziť v školskom poriadku opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia 

legálnych a nelegálnych drog v školách.  

 Prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať 

ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho 

CPPPaP.  

 V rámci prevencie nežiaduceho správania využívať metodické publikácie ŠPÚ „Všetci to 

robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a 

podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov 

 Priebežne informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o 

možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP.  

 Pri realizácii preventívnych aktivít venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite..  

 Preventívne aktivity a programy preveriť vopred a predísť tak prípadnému nežiaducemu 

vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či 

extrémistických organizácií na deti a žiakov.  

 

Ľudské práva 
 Vychádzať z celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, 

schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením č. 71/2015 zo dňa 18. februára 2015 a v 

súlade s princípmi výchovy a vzdelávania definovanými v § 3 písm. j) a o) školského zákona 

a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v § 4 písm. g) a h) školského zákona. 

 Výchovu k ľudským právam  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,  

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

implementáciu zabezpečiť efektívnou spoluprácou školy, zákonných zástupcov, 

mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity.  

 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. 

 Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a 

multikultúrnych kompetencií učiteľov. 

http://www.tyzdensportu.sk/�


 Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a 

kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram. 

 Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a 

rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. 

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

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

s využívaním aktivizujúcich metód 

 Podporovať participáciu žiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe školského poriadku; 

pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.  

 Využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a 

KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk.  

 Pre zvýšenie informovanosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení využívať na  webovom sídle MŠVVaŠ SR Analýzu súčasného stavu výchovy a 

vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov z 

monitorovania a hodnotenia ľudských práv  http://www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava/. 

 V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie posilniť vo vyučovaní 

všetkých predmetov témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva. 

 

Bezpečnosť a prevencia  
 Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení 

ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu 

a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými 

zástupcami dieťaťa a žiaka. 

 Spolupracovať v tejto oblasti aj  so školským psychológom, odbornými zamestnancami 

príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo 

policajtom.  

 Poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgánom 

ochrany) a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí,  

 Poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti 

o dieťa. 
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 Poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej 

pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 

a 76 zákona č. 305/2005 Z. z.,  

 Spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a 

riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, 

zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá. 

 V súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím 

zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o možnom riziku , že sa 

dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie. V 

priamej výchovno-vzdelávacej činnosti klásť dôraz na znižovanie tohto rizika, s osobitným 

zameraním na riziko vyplývajúce z využívania internetu a sociálnych sietí.  

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

násilím zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so 

zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o 

možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym 

obsahom.  

 V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 

2018  realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce 

v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou 

prácou, ako aj preventívne kampane.  

  Využiť informačné materiály na www.bezpre.sk, www.minv.sk, www.statpedu.sk, 

www.obchodsludmi.sk.  

 Vypracovať vlastné programy prevencie šikanovania (vrátane tzv. kyberšikany) v súlade s 

Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a 

školských zariadeniach. (www.prevenciasikanovania.sk. ) 

 V oblasti školskej úrazovosti dodržiavať lehotu zavádzania každej udalosti do web aplikácie 

na štatistické účely podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R čl. 4 ods. 1 (do 7 kalendárnych 

dní od vzniku každého školského úrazu). 

 Pokračovať v organizovaní besedy „ Zdravý chrup- zdravý úsmev“, pod záštitou  RÚVZ 

 Využiť informačný text „Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“ (www.minv.sk a 

www.statpedu.sk)  „Vzdelávacia príručka o obchodovaní s ľuďmi pre pedagógov a sociálnych 

pracovníkov“, CD pod názvom „Dve malé dievčatká“ (www.obchodsludmi.sk) 

 

 

Výchovné poradenstvo  
 Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovnej poradkyne formou 

kontinuálneho vzdelávania, odborných seminárov. 

http://www.obchodsludmi.sk/�


 Vypracovať povinnú dokumentáciu dieťaťa, žiaka so ŠVVP, pri vypracovaní individuálneho 

vzdelávacieho programu, vždy spolupracovať s príslušným školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie 

 Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a 

rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich 

informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného 

zamerania.  

 Využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk – 

zdroje informácií, poradenské hry. VP, ktorí boli zapojení do Národného projektu VÚDPaP,  

 Používať inovované diagnostické nástroje pre žiakov so ŠVVP zverejnené na 

www.komposyt.sk.  

  K profesionálnej orientácii žiakov využívať informácie na www.profsme.sk v rámci 

výstupov národných projektov „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy. 

 Spolupracovať so zamestnávateľmi, ako aj medzi sebou navzájom, za účelom efektívneho 

usmernenia žiakov pri ich profesijnej orientácii a výbere budúceho povolania.  

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 

 Umožniť žiakom so zdravotným znevýhodnením vzdelávať sa v podmienkach školy 

prostredníctvom integrácie . 

 Pri vzdelávaní takýchto žiakov so zdravotným znevýhodnením vypracovať, rešpektovať 

a riadiť sa IVVP. 

 Umožniť používanie kompenzačných a iných pomôcok vo vyučovacom procese (napr. 

notebook, tablet, kalkulačku, gramatické tabuľky, názorný materiál a iné), podľa odporúčania 

špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti. 

 Sledovať frekvenciu rediagnostických vyšetrení žiakov so ŠVVP, nakoľko to  neurčuje 

žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Vykonávať ho  sa  na základe podnetu školy, pri 

odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania 

dieťaťa a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychického vývinu a fyzického vývinu, 

ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže 

požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa, 

 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie§55 

ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského 

zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so 

zdravotným znevýhodnením. 



 Pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania uplatňovať postupy podľa metodicko-

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

schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č. 2013-3982/16490:4-914 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013. 

 Pri vzdelávaní dieťaťa/žiaka s Aspergerovým syndrómom formou školskej integrácie 

postupovať podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími vývinovými 

poruchami, ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. 

 Za účelom skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa a vytvárať pracovné 

miesta odborných zamestnancov na školách.   

 Pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní 

individuálneho vzdelávacieho programu vždy spolupracovať s poradenským zariadením, 

ktoré ho má v starostlivosti. Dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného 

poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. 

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

zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj 

úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak 

nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako 

nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho 

vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá 

opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv 

dôsledky jeho diagnózy.  

 

Sociálne znevýhodnené prostredie 

 Riadiť sa zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval školský zákon, sa významným 

spôsobom upravil    § 107 – výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo SZP.  

 Akceptovať § 107 ods. 2 školského zákona, účinnosť od 1. januára 2016, ktorý hovorí, že 

dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho 

vývinu   v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijatý do špeciálnej školy alebo 

do špeciálnej triedy materskej školy, špeciálnej triedy základnej školy alebo do špeciálnej 

triedy strednej školy. 

 Eliminovať nežiaduce javy všetkých foriem diskriminácie a segregácie, priestorové, 

organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich 

etnickej príslušnosti od ostatných žiakov, vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie 

v triedach spolu s majoritnou populáciou. 

 Vytvárať vhodné individuálne  podmienky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov 



pokračovať v poradenskej a osvetovej činnosti pedagogických zamestnancov pre zákonných 

zástupcov žiakov so SZP. 

 Pri vzdelávaní  deti a žiakov zo SZP, v spolupráci so zriaďovateľom, príslušnými úradmi 

práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať opatrenia na zlepšenie 

dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní týchto detí a 

žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky. 

 Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov pre zákonných 

zástupcov detí a žiakov zo SZP. 

 Pri vzdelávaní detí cudzincov postupovať podľa experimentálne overenej a schválenej 

pedagogickej dokumentácie zverejnenej na www.statpedu.sk,  a Metodických odporúčaní na 

vyučovanie slovenského jazyka a kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v SR v 

rámci regionálneho školstva. 

 

Súťaže 
 Zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk, a  prihlasovanie je možné iba 

prihlásením sa  prostredníctvom www.skolskyportal.sk.  

 Sledovať informácie o zapájaní sa do   športových súťaží v územnej pôsobnosti OŠ OU KE,  

zverejnené  na portáli školského športu www.skolskysport.sk, a www.sass.sk. 

 Aktívne sa zúčastňovať  predmetových olympiád a súťaží zabezpečených IUVENTOU  

www.olympiady.sk 

 Zapájať sa do  súťaží v pôsobnosti CVČ Orgovánová 5,  

 

Knižnica pre deti a mládež mesta Košice 

 
 Školskú knižnicu využívať  ako centrum rozvoja čitateľských zručností. 

 Pracovať podľa schváleného plánu činnosti, ktorý sa vytvára na základe a v súčinnosti s 

cieľmi a potrebami školy, jej tradíciami, ktoré sú zakotvené v školskom vzdelávacom 

programe 

 Pripravuje, po dohode s učiteľmi, literatúru vhodnú na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

 Využívať knižnično – informačné služby a podujatia knižnice 

 Zúčastňovať sa besied s významnými osobnosťami literárnej verejnosti, za účelom prehĺbenia 

kladného vzťahu žiakov ku knihe 

 Opätovne sa zapojiť do čitateľskej akcie prizvaním významných osobností s názvom  Celé 

Slovensko číta deťom 

 

 

 

http://www.minedu.sk/�
http://www.skolskyportal.sk/�
http://www.skolskysport.sk/�
http://www.sass.sk/�
http://www.olympiady.sk/�


 

 

 

VI.   ÚLOHY  MZ  A PK v šk. roku  2017/18 

 

 Pri vypracovaní plánov MZ a PK zohľadniť úlohy vyplývajúce zo ŠkVP.  Na základe cieľov 

a obsahu učiva dôkladne vypracovať učebné osnovy, tematické plány učiteľov  jednotlivých 

predmetov, ktorých súčasťou sú štandardy ŠVP  

T: september                                               Z: vedúci MZ, PK, uč.1.-4.roč.; 5.-9.roč. 

                                                                                                 K: vedenie školy 

 Do plánov MZ, PK začleniť, doplniť úlohy vyplývajúce z environmentálnej výchovy, 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ochrana života a zdravia , protidrogová výchova, 

dopravná výchova. 

                 T: september                                              Z: vedúci MZ, PK, uč.1.-4.roč.; 5.-9.roč. 

                                                                                                K: vedenie školy 

 Vypracovať ŠkVP a iŠkVP v zmysle zásad ŠVP  

                 T: september                                              Z: vedúci MZ, PK, uč.1.-4.roč.; 5.-9.roč. 

                                                                                                K: vedenie školy 

 Zefektívniť vyučovací proces aj dôslednou  prípravou  na vyučovacie hodiny, uplatňovať 

nové formy a metódy práce s cieľom čo najviac zaujať žiakov a priblížiť im preberané učivo  

 T: stály                                                          Z. vedúci MZ, PK 

             K: vedenie školy 

 Vstupné previerky napísať prvý októbrový týždeň  a výstupné do 15. Júna. 

T: október                                                    Z. všetci vyučujúci 

                                                                               K: vedenie školy 

 Posilniť vo vyučovaní všetkých predmetov témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia 

a občianstva.  

T: stály                                                         Z. vedúci MZ, PK 

                                                                                       K: vedenie školy 

 Dôsledne dodržiavať pokyny špeciálneho  pedagóga a uplatňovať individuálny prístup k slabo 

prospievajúcim a začleneným žiakom. 

 T: stály                                                     Z. vedúci MZ, PK 

                                                                              K: vedenie školy 

 V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť 

väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. 

 

T: stály                                                      Z. vedúci MAT a prírodoved. predmetov 



            K: vedenie školy T:školský rok 

 

 Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov 

a analýzu zistení.                                         

T: stály                                                           Z. vedúci MZ, PK 

                                                                                 K: vedenie školy 

 Využívať vhodné  metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a žiakov 

pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácií 

špecifikovania ich učenia sa, angažovania sa a výchovno-vzdelávacích potrieb, pri hodnotení 

účinnosti vyučovania učiteľom. 

T: stály                                                           Z. vedúci MZ, PK 

                                                                                 K: vedenie školy                                             

 Žiakov 1.- 9.ročníka zapájať do súťaží podporovaných MŠ VV a ŠSR, tiež do školských 

a mestských súťaží, úlohy v jednotlivých MZ a PK a zodpovednosť za súťaže, olympiády si 

spravodlivo rozdeliť – sú súčasťou plánov MZ,  PK. 

T: stály                                                           Z. všetci vyučujúci 

                                                                                 K: vedenie školy 

 Uskutočňovať vzájomné hospitácie, diagnostikovať úroveň predmetu, prijímať opatrenia na 

zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov, spoločne tvoriť banky úloh na kontrolu, 

hodnotenie aj opakovanie učiva 

T: stály                                                           Z. vedúci MZ, PK,  vyučujúci 

                                                                                 K: ZRŠ  

 Uskutočňovať medzitriedne súťaže, najlepších žiakov, víťazné práce vystaviť a odmeniť, 

výsledky odvysielať v školskom rozhlase s cieľom navodiť patričnú atmosféru takéhoto 

podujatia  

T: stály                                                           Z. vedúci MZ, PK,  vyučujúci 

                                                                                 K: vedenie školy 

 Implementovať prvky čitateľskej výchovy do tematických plánov všetkých vyučovacích 

predmetov. Na I. stupni posilniť čitateľskú gramotnosť, využívať podujatia v školskej 

knižnici. Na II. stupni vytvárať podmienky  na osvojenie si metód individuálneho štúdia 

a využívania rôznych zdrojov informácií 

T: stály                                                           Z. vedúci MZ, PK,  vyučujúci 

                                                                                 K: ZRŠ  

 V príprave na vyučovanie vytvárať podmienky na realizáciu vyučovacích a voľno-časových 

aktivít v školskej knižnici.  

T: stály                                                           Z. všetci vyučujúci 

                                                                                 K: vedenie školy 



 

 

 

MZ 1. -  4. ročníka 
 

 Zodpovedne pripraviť cvičenia v prírode – didaktické hry, aby žiaci ovládali učivo 

predpísané osnovami teoreticky a získali potrebné zručnosti v turisticko-branných 

činnostiach, využívať súťaživosť, zábavnosť, pútavosť 

 T: september, apríl                                                   Z. všetci vyučujúci 

                                                                                K: vedenie školy 

                                              

 Každoročne organizovať ochutnávku zdravej výživy pre rodičov prvákov v rámci projektu 

Zdravá škola      

T: október                                             Z:p.uč. Pipiaková , vyučujúce 

                                                                           K: vedenie školy 

 

 Organizovať rôzne zaujímavé  aktivity pre predškolákov z MŠ na sídlisku, tak ako po iné 

roky ( divadelné predstavenie v našej škole, spoločné programy na Mikuláša, karneval....)  

T: december, január       Z : ZRŠ p. Horváthová     

                                                                        K: ZRŠ 

 

 Podieľať sa na zviditeľňovaní školy  každoročným organizovaním  Dňa otvorených dverí 

T: apríl                                                             Z: ved. MZ 

                                                                           K: vedenie školy 

 

 Zvýšenú    pozornosť   venovať dopravnej    výchove  prostredníctvom návštev dopravného 

ihriska na Alejovej ul.  

          T: apríl                                                             Z: ved. MZ 

                                                                                     K:ZRŠ                                                                                             

 Pravidelne prispievať programom na oslavy v mestskej časti,  v meste aj na akadémiu pri 

príležitostí  MDD.  

 T: stály, jún                                                        Z. všetci vyučujúci 

                                                                                K: vedenie školy 

                                              

 Zaraďovať aktivity do vyuč. procesu, ktoré podnietia žiakov k čítaniu.  Aj napriek prieniku 

moderných informačných technológií ostalo  základnou stratégiou nadobúdania vedomostí, 

odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy človeka, ale aj získavania 

rozličných praktických a profesijných zručností.   



             T: stály                                                     Z: uč. 1.- 4.roč. 

                                                                          K: ZRŠ 

 Zapájať sa do  aktivít  na rozvoj čitateľskej gramotnosti,   napĺňať  ciele  národnej stratégie  

Ministerstvo školstva zamerané na  podporu čítania ,  ktoré bude na svojom webovom sídle 

postupne  zverejňovať praktické informácie pre učiteľov i žiakov .  

            T: stály                                                       Z: uč. 1.- 4.roč. 

                                                                          K: ZRŠ 

 Hodiny čítania spestriť  mimočítankovým čítaním, zvýšenú pozornosť venovať technike 

čítania a čitateľskej gramotnosti, viesť žiakov k čítaniu detskej literatúry, čítaniu 

s porozumením ako predpokladu k zvládnutiu učiva v ostatných predmetoch. 

T: stály                                                      Z: uč. 1.- 4.roč. 

                                                                                 K: ZRŠ 

 Pre žiakov 3.ročníka zorganizovať základný plavecký výcvik na ZŠ Tomášikova 31, dôraz 

dať na bezpečnosť dopravy v spolupráci so ZRPŠ. 

T: podľa rozpisu ZŠ Tomášikova              Z: Horváthová ZRŠ 

                                                                                             K: RŠ 

 

 Organizovať Školy v prírode a tým prehĺbiť kladný vzťah prírode a poznávaniu Slovenska. 

T: máj, jún                                   Z: triedni učitelia 

                                                                                           K: ZRŠ 

 Na zasadnutí MZ 1.-2.ročníku vymedziť zásady vzájomnej spolupráce, zintenzívniť 

spoluprácu s MŠ, tým znížiť problémy adaptácie žiakov prvých ročníkov. 

T: október- jún         Z: uč.1.ročníka 

K: ZRŠ 

 Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ uskutočniť podľa stanovených školských obvodov po dohode 

so zriaďovateľom v termíne určenom odborom školstva  v spolupráci s vychovávateľkami 

ŠKD a CPPPaP a zistiť záujem žiakov o NAV, ETV 

T: apríl 2017      Z: ZRŠ Horváthová 

K: RŠ 

 Pozornosť venovať zvyšovaniu školskej úspešnosti žiakov,  uplatňovaní individuálneho 

prístupu, zaraďovaní žiakov na doučovanie, zaradenie žiakov do ŠKD. 

T: stály       Z: triedni učitelia 

K: ZRŠ 

 Uplatňovať diferencovaný prístup k žiakom nadaným a talentovaným, toto využívať aj 

zadaním domácich úloh. 

T: stály      Z: triedni učitelia 

K: ZRŠ 

 



 Pre žiakov  zorganizovať  – uskutočniť školu v prírode 

T: stály      Z: triedni učitelia 

K: ZRŠ 

  Spoluprácu s rodičmi udržiavať na veľmi dobrej úrovni a tým prispievať k predchádzaniu 

problémov a  zlepšeniu dochádzky žiakov. 

   T: stály      Z: triedni učitelia 

K: ZRŠ 

 Už v 1.roč. diagnostikovať, sledovať žiakov s problémami v učení a kontaktovať sa s p. 

doktorkou Nuberovou,  psychologičkou CPPPaP.  

    T: stály      Z: triedni učitelia 

K: ZRŠ 

  Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením rešpektovať ich 

obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka. ( POP MŠVVaŠ SR). 

T: stály      Z: triedni učitelia 

K: ZRŠ 

 1.roč. v matematike zamerať pozornosť numerickému počítaniu, v 2.roč. násobilke, v 3. a 4. 

roč. na logické riešenie slovných  úloh. 

             T: stály      Z: triedni učitelia 

         K: ZRŠ  

 Implementovať do vyučovacieho procesu jednotlivých predmetov  finančnú gramotnosť  so 

zreteľom na ich praktické využitie v živote  

              T: stály      Z: triedni učitelia 

         K: ZRŠ  

 Zapájať žiakov do súťaží s rôznym zameraním (výtvarné, prírodovedné, fotosúťaže) a 

zodpovedne ich na súťaže pripravovať. 

               T: stály       Z: triedni učitelia 

                                                                   K: ZRŠ 

 Podporovať tvorivosť žiakov tvorbou projektov a budovať tým  predstavu o spoločnosti, 

živote v reálnom svete, pestovanie samostatnosti žiakov. 

   T: stály       Z: triedni učitelia 

                                                        K: ZRŠ 

                                        

PK  SJL, VYV a HUV 

 

 S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania SJL venovať zvýšenú pozornosť čítaniu 

s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať 

a prácu s informáciami, využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných 

vyučovacích predmetoch 



       T: stály       Z: triedni učitelia 

                                                                   K: ZRŠ                                                                 

 

 Formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach  

      T: september      Z: vyuč. SJ,HUV, VYV 

        K: RŠ 

 Inovatívnymi metódami zlepšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu vhodnými,  dôraz 

dať na správnu výslovnosť, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, zlepšiť čitateľské 

zručnosti žiakov. 

      T: stály         Z: uč. SJL 

K: RŠ, ZRŠ 

 Odstraňovať zlý prízvuk, dialektové slová, zlepšiť – zvýšiť úroveň, kultúru jazykového 

prejavu, zvýšiť čitateľskú gramotnosť, prácu informáciami, vlastnú tvorbu jazykového 

prejavu 

                 T: stály         Z: uč. SJL 

K: RŠ, ZRŠ 

 Vhodnou voľbou kníh získavať žiakov pre pravidelné čítanie mimočítankovej literatúry, 

pozornosť venovať talentovaným aj slabo prospievajúcim žiakom, výraznejšie sa umiestniť 

v okresných aj krajských kolách 

     T: stály         Z: uč. SJL 

K: RŠ, ZRŠ 

 Zodpovedne pripraviť žiakov 9. roč. na Testovanie 9 - 2017 a žiakov 5.ročníka na Testovanie 

5 – 2016. 

     T: stály         Z: uč. SJL 

                                                                                           K: RŠ, ZRŠ 

 Zorganizovať návštevu divadelného predstavenia, venovať pozornosť úprave písomnosti 

žiakov, dôkladne pripraviť žiakov 9.roč. na celoplošné testovanie 9 – 2017 a prijímacie 

skúšky. 

            T: apríl        Z: uč. SJL 

K: RŠ, ZRŠ 

 Dodržať určené počty kontrolných písomných prác a diktátov, podporovať tvorivé myslenie 

žiakov, uplatňovať komunikatívno-poznávací princíp. 

T: stály         Z: uč. SJL 

K: RŠ, ZRŠ 

 

 Vyhľadávať v súvislých textoch gramatické javy, zdôvodňovať pravopis, spájať teóriu 

s praxou. 

 T: stály         Z: uč. SJL 



K: RŠ, ZRŠ 

 

                                                             

 Intenzívne a nenásilne pôsobiť na žiakov s cieľom vyformovať na škole stabilný spevácky 

zbor s narastajúcim počtom žiakov. 

      T: stály         Z: uč. HUV 

K: RŠ, ZRŠ 

  Pozornosť venovať zážitkovému učeniu, hlasovej rozcvičke, prispievať programom na 

školské oslavy ako aj mestskej časti a v meste. 

      T: stály         Z: uč. HUV 

K: RŠ, ZRŠ 

 Využívať výchovné koncerty, hudobné predstavenia po dôkladnom výbere v súlade s TVVP. 

   T: stály         Z: uč. HUV 

K: RŠ, ZRŠ 

 Aktívnou a systematickou prípravou žiakov na súťaže zvýšiť ich úspešnosť a získať viac 

umiestnení na súťažiach.          

    T: stály         Z: uč. HUV 

K: RŠ, ZRŠ                                                          

 Výtvarnými prácami aj naďalej prispievať k skrášľovaniu priestorov školy 

     T: stály       Z: p. uč. Mizík 

                                                               K: vedenie školy 

 

PK matematiky, informatiky 
 

 Vyučovať podľa ŠkVP, zvýšenú pozornosť venovať talentovaným ako aj  žiakom s ŠVVP. 

   T: stály       Z. uč. MAT, INF 

K: RŠ, ZRŠ 

 Aktívnou a systematickou prípravou zapájať do súťaží a olympiád, podľa rozhodnutia PK, 

s cieľom získať výborné umiestnenie. 

   T: stály       Z: uč. MAT, INF  

K: RŠ, ZRŠ   

 Zodpovedne pripraviť žiakov 9. roč. na Testovanie 9 - 2017 a žiakov 5.ročníka na Testovanie 

5 – 2016. 

       T: stály       Z: uč. MAT  

                                                                                            K: RŠ, ZRŠ   

 Realizovať vzájomné hospitácie podľa plánu PK, odborné a metodické poznatky si navzájom 

odovzdávať. 



T: stály       Z: uč. MAT, INF  

K: RŠ, ZRŠ   

 Pozornosť venovať logickému mysleniu, nenásilnou formou motivovať žiakov k 

systematickej práci na vyučovacích hodinách a pravidelnej príprave domácej príprave, 

pripraviť kontrolné tematické testy so zameraní na zvládnutie základného učiva. 

T: stály      Z: uč. MAT, INF  

K: RŠ, ZRŠ   

 Systematicky vyhodnocovať na zasadnutiach  PK  písomné previerky, testy – porovnávať so 

štandardami, vyhodnocovať výsledky, prijímať opatrenia na zlepšenie výsledkov. 

T: stály      Z: uč. MAT, INF  

K: RŠ, ZRŠ   

 Zvýšiť záujem žiakov o predmet aplikovaním rôznych didaktických hier , motivovať žiakov 

k záujmu o prácu diferencovanými domácimi úlohami, zapojiť žiakov do aktivít, ktoré 

podporujú využívanie informačných technológií.     

T: stály      Z: uč. MAT, INF  

K: RŠ, ZRŠ   

 

 

PK prírodovedných predmetov FYZ, CHEM, BIO, TECHV 
 

 Na hodinách fyziky vypracovať projekty zamerané na: 

- úsporu spotreby elektrickej energie 

- využívanie alternatívnych zdrojov energie v rámci košického regiónu 

   T: stály        Z: vyučujúci FYZ 

                                                            K: vedúci PK, RŠ 

 Vo vyučovaní prírodovedných predmetov využívať multimediálnu a počítačovú učebňu, 

vyučovať podľa ŠkVP, talentovaných žiakov zapájať do fyzikálnych súťaží a olympiád, byť 

úspešní v OK, zodpovednosť vymedziť v pláne PK. 

T: stály       Z: vyučujúci, ved. PK 

K: hospitácie, RŠ 

 

 Realizovať učivo Ochrana života a zdravia, v určenom obsahu vo všetkých predmetoch. 

T: stály       Z: vyučujúci 

K: hospitácie, RŠ 

 Uskutočniť exkurzie:  Botanická záhrada, Planetárium, dni otvorených dverí v rámci ponuky 

SOU, SOŠ, zapojiť sa do environmentálneho projektu, pozývať ochrancov, aktivistov na 

besedy, lekárovi na témy: prevencia drogových závislosti, fajčenie, alkohol, dospievanie 

a iné. 



T: stály       Z: vyučujúci 

K: RŠ 

 

 V rámci predmetu chémia sa zamerať na spoznávanie košického regiónu so zreteľom na stav 

a ochranu ovzdušia, životného prostredia. Uskutočniť aktivity a cvičenia zamerané na 

teoretické zvládnutie postupov  pri hasení požiarov. Zamerať sa na poznanie a využitie 

organických látok v domácnostiach, osožnosť aj škodlivosť ( farby, laky, čistiace 

prostriedky, lieky, hnojivá) 

T: stály       Z: vyučujúci CHE 

                                                                 K: vedúci PK, RŠ 

 Na hodinách chémie vypracovať projekty zamerané na:  

-  poznanie nerastných surovín a  minerálnych vôd v regióne 

- vplyv chemických prvkov na  ľudský organizmus  

- škodlivosť alkoholu pre ľudský organizmus, drogová závislosť ( legálne   a nelegálne drogy) 

T: stály       Z: vyučujúci CHE 

K: vedúci PK, RŠ 

 

PK cudzích jazykov  
 

 Časopis Jazyk a literatúra  - v digitálnej forme na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk 

ponúka priestor pre publikovanie článkov učiteľom zameraným na problematiku vyučovania 

jazykov a literatúry a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti.  

 

 Zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej 

rozmanitosti Európy 

T: september        Z: ved. PK  

                                                                         K: RŠ 

 V 7.ročníku vyučovať druhý cudzí jazyk podľa záujmu žiakov 

  T: september        Z: ved. PK, učitelia   

                                                                         K: RŠ 

 V rámci možností školy využívať počítačovú a multimediálnu učebňu a jazykové učebne. Pri  

rozvoji komunikačných kompetencií pozornosť venovať rozvoju a upevňovaniu slovnej 

zásoby, čítaniu s porozumením. 

T: stály        Z: ved. PK 

K: RŠ 

 

http://www.statpedu.sk/�


 Na vyučovacích hodinách zabezpečiť cudzojazyčnú atmosféru, minimalizovať vplyv 

materinského jazyka, neprekladať zadania, dať priestor na aktivitu žiakov. 

T: stály        Z: vyučujúci CJ  

K: RŠ 

 Pravidelne dopĺňať, aktualizovať nástenky v triedach, aj chodbách, prispievať prácami do 

školského časopisu, sledovať programy v cudzom jazyku. 

T: stály        Z: vyučujúci CJ  

K: RŠ 

 Aj naďalej podporovať výučbu časopismi Friendship a Hello, spestrenie hodiny zabezpečiť 

rôznymi doplnkovými pracovnými listami, jazykovými kvízmi, pesničkami, čítaním kníh, 

lúštením krížoviek a sledovaním videí v cudzom jazyku. 

    T: stály       Z: vyučujúci CJ  

                                                                 K: ved. PK, RŠ 

 

PK DEJ, ZEM ( GEO ) 

 

 Pozornosť venovať príprave  žiakov na geografickú olympiádu, usporiadať školské kolá, byť 

úspešní v OK 

T: stály       Z: vyučujúci   

                                                                 K: ved. PK, RŠ 

 Pozornosť aj v tomto školskom roku venovať talentovaným žiakom v príprave na dejepisnú 

olympiádu, viesť žiakov k sledovaniu významných svetových udalostí. 

T: stály       Z: vyučujúci   

                                                                 K: ved. PK, RŠ 

 K tvorbe projektov pristupovať tak, aby boli žiaci motivovaní a tvorili ich samy. Vyhotovené 

projekty  zverejňovať  na nástenke, priestor venovať globálnym problémom sveta.                                                             

       T: stály        Z: vyučujúci   

                                                                 K: ved. PK, RŠ 

 Vo vzdelávacom procese v rámci možností využívať učebne IKT, multimediálnu miestnosť 

, dejepisné čítanky a dokumenty s aktuálne preberanými témami. 

       T: stály        Z: vyučujúci   

                                                                 K: ved. PK, RŠ 

 Pri preberaní témy holokaustu spolupracovať s Dokumentačným strediskom holokaustu, 

Koria 21, 814 47 Bratislava, www.holokaust.sk. 

T: stály       Z: vyučujúci   

                                                                K: ved. PK, RŠ 

 Viesť žiakov k humánnemu životnému postoju, posilňovať toleranciu, odstraňovať rasizmus, 

antisemitizmus, zvýrazniť krásy prírody 

http://www.holokaust.sk/�


T: stály       Z: vyučujúci   

 

                                                                 K: ved. PK, RŠ 

 Pokračovať v organizovaní exkurzií v zahraničí – Oswiencim, tunajších – Dukla, Prešov, D. 

Kubín, Solivar za účelom širšieho poznania a oboznámenia sa žiakov  so životom 

v minulosti. 

              T: stály       Z: vyučujúci   

                                                                 K: ved. PK, RŠ 

 

PK  ETV, OBV, NAV 

 

 Pozornosť venovať uplatňovaniu tolerancie, ľudským právam, spolupráci s európskymi 

národmi a zvyšovaniu národného povedomia, uplatňovať prvky vlasteneckej výchovy. 

Vyučovacie hodiny aj naďalej viesť osvedčenou pútavou formou a to realizovaním besied, 

prezentácií a exkurzií žiakov ako napr. v spolupráci s občianskym združením Marginal 

zabezpečiť pre žiakov 8. ročníka besedu na tému Utečenci medzi nami za účasti utečenkyne 

z Albánska 

T: stály       Z:vyučujúci predmetov 

K: RŠ 

 Propagovať virtuálne vzdelávanie a v  rámci vyučovacích hodín pokračovať vo využívaní 

IKT, dostupných  vyučovacích  programov, viesť žiakov k sledovaniu udalostí vo svete. 

T: stály       Z:vyučujúci predmetov 

K: RŠ 

 Výchovy k ľudským právam usmerňovať tak, aby sa stala súčasťou celoživotného procesu 

podpory a ochrany ľudských práv, do plánov pre jednotlivé predmety do TVVP zapracovať 

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

práv dieťaťa , predchádzaniu foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. 

T: stály       Z:vyučujúci predmetov 

K: RŠ 

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť a sledovať aktívnu ochranu pred 

nežiaducimi javmi, záškoláctvom, agresívnym prejavom násilia, šikanovaniu, fyzickému, či 

psychickému týraniu, delikvencii zneužívaniu a pod. 

T: stály       Z:vyučujúci predmetov 

K: RŠ 

 

 Uskutočniť exkurzie: Miklušova väznica 6. ročník, Etnografické múzeum na sídl.KVP 

6.ročník, Centrum environmentálnej výchovy Kokšov-Bakša 9.ročník 

T: stály       Z:vyučujúci predmetov 



K: RŠ 

 

 

 V rámci spolupráce s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zabezpečiť besedy, 

prezentácie na tému: Prevencia pasívneho a aktívneho tabakizmu, Škodlivosť alkoholu, 

Mozog náš každodenný, Zdravý životný štýl 

T: stály       Z:vyučujúci predmetov 

K: RŠ 

                                          

 Vypracovať projekty: Moja osobnosť a Región Slovenska 6. ročník; Svetové náboženstvo 

7.ročník; Vláda SR 8.ročník; Reklamný leták virtuálnej firmy 9. Ročník 

T: stály       Z:vyučujúci predmetov 

K: RŠ 

 

PK  TSV 
 

 Do plánov TSV 5. a 6. ročníka implementovať všetky prvky, ktoré súvisia s reformou 

v školstve, do športových aktivít zapojiť, čo najviac žiakov školy, viesť žiakov 

k pravidelnému noseniu telocvičných úborov. 

T: stály       Z vyučujúci TSV  

K: RŠ 

 Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity   v prírode.  

T: stály       Z vyučujúci TSV  

K: RŠ 
                           
 Na hodinách telesnej výchovy  pôsobiť na žiakov a poukázať na prevládajúci nesprávny 

životný štýl s obmedzením pohybu. Vysvetliť žiakom genetickú  potrebu a nevyhnutnosť 

pohybu pre človeka. 

 T: stály       Z: vyučujúci TSV  

          K: RŠ 

 Získavať finančné prostriedky a materiálne možnosti vylepšenia kabinetu zapájaním sa do 

projektov. 

T: stály       Z vyučujúci TSV  

K: RŠ 

 Neustále zvyšovať, posilňovať záujem o športové dianie, zlepšiť disciplínu žiakov počas 

prestávok, poriadok v šatniach, chrániť osobné veci uzamkýnaním. 



T: stály       Z vyučujúci TSV  

K: RŠ 

 

 Zapojiť žiakov do mestskej športovej ligy, zorganizovať kvalitné školské kolá: basketbal, 

florbal, futbal, malý futbal,...V rámci vytvorených krúžkov organizovať pravidelné pohybové 

aktivity,  žiakov zorganizovať LVK. 

T: stály       Z vyučujúci TSV  

K: RŠ 

 Účelové cvičenia uskutočniť v zmysle upravených učebných osnov zo dňa 21.1.2002 pod 

číslom 85/2002-41, ktoré platia od 1.2.2002. Zapojiť žiakov do súťaže mladých záchranárov  

CO, za účelom vytvárať u žiakov návyky správania sa pri mimoriadnych udalostiach. 

T: stály       Z vyučujúci TSV  

K: RŠ 

  

 Zapájať sa do športových súťaží  zverejnených na www.minedu.sk v menu Šport – deti, žiaci 

a študenti a na www.skolskysport.sk,  a www.sass.sk          

T: stály       Z vyučujúci TSV  

K: RŠ 

                                                         

Triedni učitelia 
 

 Viesť triednu dokumentáciu podľa platnej legislatívy v súlade so smernicou školy 

 T: stály       Z: triedni učitelia 

                                                                     K: RŠ, ZRŠ 

 Zhotoviť si plán triedneho učiteľa 

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ 

 Účinnými metódami predchádzať záškoláctvu, negatívnym spoločenským a patologickým  

prejavom. Odporúčame venovať pozornosť odstraňovaniu negatívnych javov 

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ  

 Starostlivosť triednych učiteľov a rodičov o kmeňové triedy, maľovanie , celoročná údržba 

a estetizácia školy. 

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ  

http://www.minedu.sk/�
http://www.skolskysport.sk/�
http://www.sass.sk/�


 Dôsledne postupovať podľa triedneho   programu prevencie šikanovania v súlade s 

Metodickým usmernením č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a 

školských zariadeniach, informácie na www.prevenciasikanovania.sk. 

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ  

  Triedni učitelia, všetci vyučujúci pri výchove a vzdelávaní, pri riešení problémových žiakov 

zabezpečia spoluprácu TU – vyučujúci – rodič – žiak za účelom úspešného riešenia 

problémov. 

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ                                                              

 Rovnako pripraviť kultúrny  program, ktorý bude univerzálny, použiteľný aj pri ďalších 

príležitostných  akciách. 

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ  

 Na triednických hodinách v septembri prebrať vnútorný školský poriadok, počas školského 

roka sledovať jeho plnenie, znovu riešiť problémy na TRH – najviac porušované časti 

vnútorného školského poriadku. 

T: stály       Z triedni učitelia 

K:RŠ               

 Pred každou účasťou na verejných podujatiach poučiť žiakov o zásadách kultúrneho 

správania sa, bezpečnosti, vyvádzať voči žiakom závery pri ich porušovaní – až po vylúčenie 

z ďalšej účasti na akciách. 

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ  

 V rámci triednických hodín  a obsahu vyučovania upozorňovať žiakov na nebezpečenstvo 

návyku používania omamných látok, predčasných sexuálnych vzťahov, využiť UO - 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Monitorovať správanie žiakov, problémy riešiť 

v zárodku.  

T: stály       Z triedni učitelia 

K: RŠ     

                              

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prevenciasikanovania.sk/�


 

 

 

 
    

 

VII. PLÁN ZASADNUTÍ PEDAGOGICKÝCH A PRACOVNÝCH PORÁD 

 

24.8.2017   Pedagogická rada a pracovná porada 

  Úväzky, triednictvo, kabinety, ved. roč., PK, MZ 

 

 25.8.2017  POP MŠ VV a Š SR, POP MMK 

                   

 30.8.2017 Školský poriadok, rokovací poriadok                

                   Pracovný poriadok pedagogických zamestnancov a nepedagogických   

                        zamestnancov                                                                        

                  Rôzne, uznesenie 

 

21.09.2017 Schvaľovanie plánu práce školy 

                     Informácie z porady RŠ  

          Plán práce ŠKD 

            Rôzne, uznesenie 

                                                                

19.10.2017  Metodické usmernenie pre ped. zamestnancov  k šikanovaniu  

                     Plán kontinuálneho vzdelávania 

Plány environmentálnej a protidrogovej výchovy, výchova   k manželstvu  a   

rodičovstvu 

                     Práca so žiakmi s poruchami učenia sa, plán VP 

                     Pokyny pre ped. zamestnancov k ochrane osobných údajov – p. Dubovská, p.    

                        Kajlová  

                       Rôzne, uznesenie 

                                                                                                                                      

 23.11.2017   Priebežne hodnotenie VVV za 1.štvrťrok 2017/2018 

                        Hodnotenie dochádzky a správania žiakov 

                    Informácie z porady RŠ 

                       Aktuálne problémy školy  

                    Rôzne, uznesenie 



 

14.12.2017  Krúžková činnosť 

          Súťaže, projekty 

                     Posedenie pri kapustnici 

                     Rôzne, uznesenie 

 

25.01.2018 Klasifikačná porada – VVV za polrok 

                                                         Hodnotenie školskej dochádzky a správania žiakov 

                                                         Plnenie ŠkVP  ISCED I a ISCED II,  výchovný program  

                                                         ŠKD 

                                                         LVK, pripravenosť na predmetové olympiády a súťaže 

                                                         Rôzne, uznesenie   

 

22.02.2018  Hodnotiaca porada:     Hodnotenie práce za I. polrok šk. r. 2017/2018 

                                                     Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu       

                                                    Príprava žiakov na T9 

                                                              Plán práce ŠKD         

                                                     Rôzne  

 

22.03.2018   Krúžková činnosť 

                      Súťaže, olympiády – hodnotenie výsledkov 

                       Príprava dňa Zdravý životný štýl 

                       Rôzne, uznesenie 

 

26.04.2018 Hodnotenie práce za III. Štvrťrok 

                     Hodnotenie školskej dochádzky a správania žiakov 

          Mimoškolská činnosť žiakov 

          Stav rozmiestnenia žiakov 

          Rôzne, uznesenie 

 

 24.05.2018  Odborná prednáška na vybranú tému 

           Vyhodnotenie Testovania žiakov 9.ročníka 

                       Mimoškolská činnosť žiakov 

            Rôzne, uznesenie 

 

22.06.2018  Klasifikačná porada – VVV za školský rok 2017/2018 

                                             Úlohy k ukončeniu školského roka 

                                              Rôzne, uznesenie 



29.06.2018  Hodnotiaca porada:  Hodnotiaca správa za školský rok 2017/2018 

                                            Správy vedúcich MZ, PK  

                                                           Diskusia  

                                                Rôzne, uznesenie 

 

 

VIII. PLÁN GREMIÁLNYCH PORÁD 

 

August:      Organizačné zabezpečenie  šk. roka 

                   Plán práce na týždeň od 25.8.-31.8.2017 

                   Plán práce na mesiac september 

                   Kompetencie ZRŠ, rozdelenie úloh, termíny 

                   Rôzne, záver 

 

September:  Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac september 

                    Plán práce na mesiac október 

                    ŠKD – ZRŠ I. stupeň, výchovný poradca 

                    Rôzne, záver 

 

Október:     Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac október  

                    Plán práce na mesiac november, činnosť počas jesenných prázdnin, aktuálne   

                        problémy školy  

                        5.ročník- príprava T5– 2018 

                       Činnosť záujmových útvarov, poznámky z vnútroškolskej kontroly 

                   Rôzne, záver 

 

November:  Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac november 

                   Plán práce na mesiac december 

                   Plnenie práce MZ/PK – vedúce MZ/PK, koordinátori 

                   Spolupráca s RŠ a RR, návrhy na realizáciu metodického dňa 

                   Organizácia vianočnej kapustnice 

                   Rôzne, záver 

 

December:    Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac december 

                       Hodnotenie vvv za I. štvrťrok 

                  Náplň práce počas vianočných prázdnin 

                  Hospodárenie za rok 2017 



                  Plán práce na mesiac január 

                 Príprava polročnej klasifikačnej porady 

                  Rôzne, záver  

        

                  

Január:      Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac január 

                 Kontrola plnenia úloh plánu práce školy 

                 Plán práce na mesiac február 

                 Príprava LVK 

                Rôzne, záver 

 

Február:    Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac február 

                 Hodnotenie práce za I. polrok  

                 Plán práce na mesiac marec 

                 Príprava na jarné prázdniny, čerpanie D počas prázdnin  

                 9.ročník- príprava T9 – 2018 

                       Organizácia šk. roka 2018/2019 

                 Rôzne, záver 

 

Marec:      Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac marec 

                 Plán práce na mesiac apríl 

                Zápis prvákov - príprava 

                 Deň otvorených dverí 

                 Výsledky hospitačnej činnosti 

                 Rôzne, záver 

 

Apríl:        Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac apríl 

                 Jarné upratovanie,  

                 Plán práce na mesiac máj 

                Rôzne, záver 

 

Máj:              Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac máj 

                 Deň detí , príprava záveru šk. roka, rozlúčka s deviatakmi 

                 Vyhodnotenie zápisu do I. ročníka, hodnotenie práce tr. učiteľa 

                 Výstupy z T9 – 2017/18 

                 Príprava akadémie, 

                 Príprava záverečnej klasifikačnej porady 

                 Rôzne, záver 



 

Jún:          Kontrola plnenia zadaných úloh v mesačnom pláne na mesiac jún 

                 Príprava hodnotiacej porady  

                       Výstupy z T5 – 2017/18 

                 Pokyny na dovolenky 

                 Príprava hodnotiacej porady 
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