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

školy v školskom roku 2015/2016 
 

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

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

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Vypracoval : Mgr. Beáta Figľárová 

                      riaditeľka školy 

 

Základné identifikačné údaje o škole: 

Názov školy: Špeciálna základná škola 

Adresa:          Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy  

Okres:  Spišská Nová Ves  Kraj: Košický 

Telefón: 053/4472567       Fax: 053/447 2567 

E-mail: krompachyszs@gmail.com Webová stránka školy: www.szskrompachy.edupage.org 

Zriaďovateľ školy:  

Zriaďovateľ:  Okresný úrad Košice  

Adresa zriaďovateľa: Komenského 52, 041 26 Košice  

Telefón: 055/6001111  Fax: 055/6336718 

E-mail: meno.priezvisko@minv.sk   

Vedúci zamestnanci školy : 

Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka  

Mgr. Marta Kleinová, zástupkyňa riaditeľky 

Rada školy: 

Rada školy je od 27.2.2014 v tomto zložení: 

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

2. Mgr. Michal Salanci (pedagogický zamestnanec) 

3. Bc. Regina Bandžuchová (nepedagogický zamestnanec) 

4. PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

5. Ing. Miriam Kicová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

6. Mgr. Imrich Vince (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

7. Ing. Andrea Witenbergerová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

8. Monika Macková (zástupca rodičov) 

9. Monika Lacková (zástupca rodičov) 

10. Katarína Mokošová (zástupca rodičov) 

11. Július Hanko (zástupca rodičov) 
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 Údaje o počte žiakov k 30.6.2015: 

Všetci žiaci školy sú žiaci s mentálnym postihnutím ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa. 

 Spolu Prípravný 

ročník 

  I. stupeň II. stupeň 

Počet žiakov 145 0 73 72 

Počet tried 16 0 8 8 

   

- počet žiakov v jednotlivých variantoch : variant A:  118    

variant B:  20        

variant C:  7 

- počet žiakov zo SZP z celkového počtu žiakov ŠZŠ:  0 

- počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 27 360     priemer na 1 žiaka: 202,6    

- z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 10 349     priemer na 1 žiaka:  76,6   

- počet znížených známok zo správania :   2. stupňa: 46   

3. stupňa:  10  

4. stupňa:  0 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:  

- počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:  12 

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a následnom 

prijatí na stredné školy: 

 
- školskú dochádzku ukončilo celkom žiakov: 24  

- počet žiakov 9. ročníka: 5 

- končiaci žiaci v nižších ročníkoch: 19  

- počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky: 12  

- počet žiakov prijatých na štúdiu na strednej škole – OU (OU SSŠE Krompachy): 12  
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2015/2016: 

 
Trieda I. II. III.A III.B IV.A IV.B IV.C IV.D 

Ročník prvý prvý druhý tretí   druhý tretí štvrtý  štvrtý tretí, štvrtý druhý štvrtý 

Počet žiakov/dievčat 6/4 8/6 8/6 6/2 7/4 10/4 10/5 9/5 

Žiaci v zahraničí/dievčat 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 

Počet vymešk. hodín celkom 558/327 773/619 744/407 1080/361 857/489 2595/231 1514/411 1188/508 

z toho ospravedlnené 550/319 773/619 624/333 731/270 730/440 1455/216 1216/293 727/301 

z toho neospravedlnené 8/8 0/0 120/74 349/91 127/49 1140/15 298/118 461/207 

Priemer na 1 žiaka 85,85/72,6 96,62/103,16 93/67,83 180/180,5 104,6/122,3 259,5/57,8 189,3/137 132/101,6 

z toho ospravedlnené 84,62/70,8 96,62/103,16 78/55,5 121,8/135 88,75/110 145,5/54 152/97,67 80,77/60,2 

z toho neospravedlnené 1,23/1,78 0/0 15/12,3 58,1/45,5 15,85/12,3 114/3,75 37,3/39,33 51,22/41,4 

         

Prospech         

Prospelo/ dievčatá 6/4 8/6 8/6 6/2 7/4 10/4 8/3 9/5 

Neprospelo/ dievčatá 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 

Neklasifikovaní/ dievčatá 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 

         

Správanie         

Znížená známka na  2.stupeň 0/0 0/0 1/0 2/1 2/1 3/0 2/1 3/2 

Znížená známka  na 3.stupeň 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 
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Trieda   V.A   V.B   VI.   VII.A VII.B VIII.   IX.A IX.B SPOLU 

za celú školu Ročník Piaty prvy,tretí 

štvrtý piaty 

štvrtý,šiesty  siedmy     tretí štvrtý 

piaty 

siedmy 

siedmy 

ôsmy 

ôsmy 

deviaty 

šiesty siedmy 

deviaty 

Počet žiakov/dievčat 11/8 8/4 12/6 11/4 7/4 13/7 14/6 5/3 145/78 

Žiaci v zahraničí/dievčat 2/0 1/0 4/1 1/0 0/0 2/2 3/1 0/0 15/6 

Počet vymešk. hodín celkom 2537/1785 1105/721 2390/1558 3055/871 689/468 2096/985 4802/2510 1377/823 27360/13074 

z toho ospravedlnené 1083/890 391/206 1753/1156 2126/753 438/224 1477/599 2010/1478 927/590 17011/8687 

z toho neospravedlnené 1454/895 714/515 637/402 929/118 251/244 619/386 2792/1032 450/233 10349/4387 

Priemer na 1 žiaka 253,7/255 157,8/180,3 250,8/259,7 266/218 98,4/66,86 174,3/164,2 436,5/502 275,4/274,33 202,6/174,3 

z toho ospravedlnené 108,3/127,1 55,9/51,5 185,5/192,7 185/188 62,6/32 123,1/99,8 182,7/295,6 185,4/196,6 126/115,8 

z toho neospravedlnené 145,4/127,8 102/128,75 65,4/67 81/30 35,86/34,9 51,2/64 253,8/206,4 90/77,66 76,6/58,49 

          

Prospech          

Prospelo/ dievčatá 8/7 7/4 8/5 10/4 7/4 11/5 9/4 5/3 127/70 

Neprospelo/ dievčatá 2/1 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 4/1 0/0 9/4 

Neklasifikovaní/ dievčatá 1/0 1/0 3/1 1/0 0/0 1/1 1/1 0/0 9/4 

          

Správanie          

Znížená známka na  2.stupeň 5/4 3/1 2/2 6/1 3/3 3/0 6/2 5/3 46/21 

Znížená známka  na 3.stupeň 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 4/3 0/0 10/7 

 

Žiaci v zahraničí:Holubová Daniela 4.C Pokuta Kristián 6.tr. Dirda Bohuslav 7.A 

 Pokutová Eva 4.C Pokuta Marián 6.tr. Macko Frantíšek 5.B 

 Macko Rastislav 5.A Dirda Richard 6.tr. Pokutová Daniela 8.tr. 

 Frantíšek Dunka 5.A Horváthová Kasandra 6.tr. Horváthová Mária 8.tr. 

 Girga Pavol 9.A Pokutová Annamária 9.A Macko Frantíšek 9.A 



Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov:  

 

Počet zamestnancov spolu k 30.6.2016: 30  

- z  toho : riaditeľka školy: 1 

   zástupca riaditeľa 1 

                       učitelia   19 

   asistent učiteľa 4 

                       ekonómka  1 

   hospodárka  1 

                       školník    1 

   upratovačka  2  

- kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 25 

- nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci:  0         

 

Údaje o ďalšom vudelávaní pedagogických zamestnancov: 

 
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v súlade s Plánom 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2015/2016 

vrátane dodatkov: 
- druhy KV vzdelávania: aktualizačné – 10 pedagogických zamestnancov 

adaptačné –  1 pedagogický zamestnanec 

inovačné –  6 pedagogických zamestnancov 

funkčné –  1 pedagogický zamestnanec 

špecializačné – 1 pedagogickí zamestnanci 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
- zorganizovali sme kultúrne predstavenie pre školy a verejnosť pri príležitosti „Dňa 

rodiny“ v Dome kultúry v Krompachoch dňa 

- zúčastnili sme sa vianočného kultúrneho programu organizovaného mestom 

Krompachy pre verejnosť, 

- vydanie informačného materiálu pre širšiu verejnosť „Špeciál“. 

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

- súťaž o najkrajší vianočný stromček, 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti MDŽ 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti „Dňa matiek“ 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti vianočných sviatkov, 

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

- výtvarná súťaž „Gaňova Tarnava“, 

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

- výtvarná súťaž „Slovo o slove“, 

- 12. ročník okresnej súťaže v prednese poézie a prózy „Šprincove Krompachy“ , 

- výtvarná súťaž „Zelený svet 2016“, 

- výtvarná súťaž „Give me 5“, 

- výtvarná súťaž „Najkrajší kút v šírom svete...“, 

- výtvarná súťaž „Perokresba Bosákovej školy“, 

- výtvarná súťaž „15 rokov TV JOJ“, 

- výtvarná súťaž „The XVIII International Drawing and Painting Competition Joy of 

Europe“, 

- výtvarná súťaž „Ekovýkres 2016“, 
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- výtvarná súťaž „Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér“, 

- výtvarná súťaž „Stvárni knihu 2016“, 

- výtvarná súťaž „Zlatý drak 2016“, 

- výtvarná súťaž „Výtvarný salón ZPMP 2016“, 

- výtvarná súťaž „Klasici v komikse“, 

- výtvarná súťaž „Rómska paleta 2016“, 

- výtvarná súťaž „Zelený svet 2016“, 

- výtvarno-literárna súťaž „Ľudské práva očami detí“, 

- okresná výtvarná súťaž „Deň 112 očami detí“, 

- súťaž „Recykluj a vyhraj“, 

- výroba darčeka k MDD pre ZŠ v Bystranoch. 

Umiestnenie a ocenenie našich žiakov v súťažiach: 
-  súťaž „Slovo o slove“ v Gelnici  - prednes poézie a prózy   

      1. miesto – Mária Mirgová, 

-          súťaž „Šprincove Krompachy“ – prednes poézie a prózy 

      1. miesto – Mária Mirgová 

      2. miesto – Petra Pokutová, 

- súťaž  „Gaňova Tarnava“  - prednes poézie a prózy – krajské kolo 

      2. miesto – Mária Mirgová, 

- súťaž „Gaňova Tarnava“  - výtvarná súťaž – téma: Svet ulice 

      1. miesto – Markéta Poláková 

      - výtvarná súťaž – téma: Zázraky Pána Ježiša 

      2. miesto – Ján Macko, 

- súťaž „Vesmír očami detí“  - výtvarná súťaž – celoslovenské kolo 

      1. miesto – Marcela Pokutová, 

-  súťaž „Európa v škole“  - výtvarná súťaž – okresné kolo 

      1. miesto – Silvester Macko, 

-  súťaž „Ochranárik očami detí“ - výtvarná súťaž – národné kolo 

      2. miesto – kolektív 9.A triedy 

      3.miesto– Oliver Gábor  

             Alexandra Horváthová, 

- výtvarno-literárna súťaž „Ľudské práva očami detí“ – čestné uznanie od Miroslava 

Lajčáka, ministra zahr. vecí a podpredsedu vlády, 

- súťaž v stavaní hradov „ Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky 

násilia na deťoch“ – staviteľský diplom. 

 

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

- projekt „Recyklohry“ – získali sme športové a učebné potreby pre žiakov, 

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

- projekt „DentalAlarm“ – získali sme hygienické potreby pre žiakov, 

- projekt „Orange“ – POMOC PRE MARTINKA – zakúpenie školskej 

polohovateľnej stoličky v hodnote 499 €, 

- projekt „Kamoši z webu“ – získali sme 684 € na zabezpečenie kompenzačných 

pomôcok pre žiakov so zrakovým a sluchovým postihnutím.  

Zapojili sme sa do týchto projektov: 
- projekt Záložka do knihy spája školy, Európa v škole, UNICEF (získanie diplomu), 

Ekologická stopa (získanie certifikátu), Včelia škola, Červené stužky, Úsmev pre 

strom, Biodiverzita – keď vďaka biodiverzite naša škola ožije, Modrá škola, Zelená 

škola, Hľadá sa energia, Enviróza, Recykluj a vyhraj, Stvárni knihu. 
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Údaje o inšpekčnej činnosti: 
V školskom roku 2015/2016 nebola v škole uskutočnená inšpekčná činnosť. 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
Priestorové vybavenie školy :  

- budova na Lorencovej ulici je v našom vlastníctve. Boli vykonané nevyhnutné opravy 

strechy, je potrebná oprava fasády. Uskutočnila sa celková oprava oplotenia. Na Ul. 

Lorencovej sú 3 triedy,  počítačová miestnosť a zborovňa,   

- v budove na Ul. SNP sa nachádzajú 4 triedy, počítačová miestnosť, riaditeľňa, kancelária 

pre zástupkyňu riaditeľky, zborovňa, kancelária ekonómky a hospodárky, 

- vyučovanie prebieha v dvojzmennej prevádzke v obidvoch budovách školy,  

- je potrebné v rámci možností zabezpečiť ďalšie priestory na vyučovanie, dielne, kuchynku, 

šport, 

- škola dostala financie na vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii stavby 

kontajnerovej školy v areáli školy na Ul. SNP 49. 

Materiálno technické podmienky: 

Materiálno technické podmienky sme sa počas školského roka 2015/2016 snažili zlepšovať 

v rámci našich finančných možností.  

Na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sme zakúpili: 

- mapy na biológiu, geografiu, matematiku a slovenský jazyk, 

- obrazový súbor na vlastivedu, 

- žinenky, švédsku debnu, odrazový mostík, vonkajší stolnotenisový stôl, gymnastické  

a kriketové lopty, činky 

- knižné publikácie na pracovné vyučovanie, výtvarnú výchovu,  

- didaktické pomôcky na vecné učenie, matematiku a slovenský jazyk, 

- výučbové softvéry. 

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

súčasným potrebám a požiadavkám na výchovu a vzdelávanie žiakov.  

- didaktická technika v škole – 3 interaktívne tabule, dataprojektory, premietacie plátna, 

magnetofóny, televízory, výučbové softvéry, 

- učebné pomôcky v škole – učebnice, pracovné zošity, CD nosiče, mapy, obrazový 

materiál, encyklopédie, športové potreby a veľa ďalších pomôcok, ktoré škola priebežne 

zabezpečuje na základe požiadaviek na splnenie výchovno-vzdelávacích cieľov. 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnostri 

školy: 
Dotácie zo štátneho rozpočtu: 

V školskom roku 2015/2016 boli poskytované dotácie na stravu a školské potreby 

nasledovne: 

- v I. polroku 2015/2016 všetkým žiakom školy na stravu aj školské potreby, 

- v II. polroku 2015/2016 školské potreby len žiakom v hmotnej núdzi a žiakom z rodín, 

ktorých príjem bol najviac vo výške životného minima, 

- v mesiaci január 2016 dotácie na stravu len žiaci v hmotnej núdzi a žiaci z rodín, ktorých 

príjem bol najviac vo výške životného minima, 

- v mesiaci február až jún 2016 dotácie na stravu všetci žiaci školy. 
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Nenormatívne finančné prostriedky nám boli pridelené nasledovne : 

 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2015:  3 498 € 

       - z toho na mzdy  2 593 € 

       - z toho na odvody:     905 € 

Počet záujmových útvarov v školskom roku 2015/2016: 15 

Počet žiakov zapísaných v záujmových útvaroch: 125 

 

Pedagogickí asistenti: 

- 1 pedagogický asistent pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 100 % úväzok, 

- 3 pedagogickí asistenti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – 3 x 100 % úväzok 

 

Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2015 v € pre našu organizáciu po úpravách boli 

nasledovné : 

Výdavky : 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu:    522 865 ,- 

               - normatívne :     485 220,- 

                                        - nenormatívne:        37 645,-    

   

Dary a granty    :          682,- ( Ľudia ľuďom, Orange) 

Príjmy nedaňové                              :                         4 266,20 – dotácia školské 

pomôcky 

Príjmy spolu     :          444,66 

v tom z dobropisu SPP vo výške  :                   210, 22  

 poistného    :          234,44 

 

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu : 

    Rozpočet        vyčerpané     vrátené do rozpočtu                                         

Normatívne:  610 mzdy   310 558 310 558  0 

   620 poistné    112 996 112 996  0 

   630 prevádzka    59 425   59 425  0 

   640 NP  (7 zamestnanci)        1 428             1 427             1 

   630 Odchodné KZ         813       813                       0 

             –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Spolu    485 220,- 485 219,-  1,- 

 

 Nenormatívne: AU pre žiakov so ZZ  3,00 úväzku  24 570  ( 18 207 + 6 363) 

AU pre žiakov zo SZP                        7 844   (5 443 + 1 901 +500 ) 

VZP –  (vzdelávacie poukazy)  3 498  ( 2 593+ 905 ) 

Dopravné žiakom        107,-   

Odchodné       1 626,- 

Spolu                37 645,-   37 644,- 1 

 

AU 

610    mzdy      23 650    23 650  0 

  620    poistné        8 264      8 264  0 

  630    tovary a služby          500         500  0 
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VZP         
610    mzdy        2 593       2 593  0 

  620    poistné           905         905  0 

  630    tovary a služby              0           0  0 

 

Stav majetku v EUR k 30.6.2016 je nasledovný : 

Investičný majetok :  budovy   - 374 796,30 

   Stroje, prístroje, zariadenia -   13 848,22 

   Inventár ( OTE)  -    13 749,43 

   Pozemky   -      3 427,27 

   DHM    -   93 805,17 

   Prenajaté HDM a DHM -     4 992,- 

 

Cieľ školy a vyhodnotenie jeho plnenia: 
Hlavným cieľom školy je vytvoriť zo školy miesto, ktoré umožní žiakom získať vzdelanie 

a výchovu, aby sme u nich mohli formovať ich postoje a aby boli schopní uplatniť sa 

v rámci svojich možností v spoločnosti. Preto neustále a systematicky spríjemňujeme 

priestory pre výchovu a výučbu detí s mentálnym postihnutím.  

V školskom  roku  2015/2016  boli  úlohy  zamerané na  zvyšovanie   úrovne    výchovno- 

vzdelávacieho procesu a pri ich plnení sme vychádzali z podmienok školy a úloh 

obsiahnutých v pedagogicko–organizačných  pokynoch na daný školský rok, plánu práce 

školy a koncepcie rozvoja školy na dané obdobie. 

Pracovali sme  s vysokým nasadením formou hľadania  tvorivých  prístupov, vzájomného 

porozumenia a tolerancie. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  a oblasti, v ktorých sú 

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

a organizovanie kultúrnych programov, prezentácia školy na verejnosti.  

Nedostatky a problémy školy: 

Napriek nášmu úsiliu sú aj naďalej v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky  

nedostatky. V školskom roku 2015/2016 bolo zaslaných 96 oznámení o zanedbávaní 

povinnej školskej dochádzky, spolupracujeme s políciou, rodičmi, motivujeme žiakov 

aktivitami, dotáciou na stravu a školské potreby. Dochádzka žiakov sa oproti minulému 

školskému roku zhoršila. Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky našich žiakov úzko 

súvisí s páchaním trestnej činnosti, vplyv má aj sociálne prostredie, v ktorom žiaci žijú a 

hmotná núdza rodín a v neposlednom rade nezvládnuteľnosť výchovy rodičmi. 

- priemer na 1 žiaka v školskom roku: 2010/2011 – 47,3 hod. 

2011/2012 – 83,5 hod. 

2012/2013 – 67,2 hod. 

2013/2014 – 66,1 hod. 

2014/2015 – 74,2 hod. 

 2015/2016 – 76,6 hod. 

Opatrenia školy na zlepšenie školskej  dochádzky: 
- osobné pohovory s rodičmi problémových žiakov po predvolaní do školy, 

- osobné pohovory s rodičmi problémových žiakov doma, 

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

- osobné pohovory referenta úseku kriminality mládeže s problémovými žiakmi, 

- beseda s policajtom OO PZ  v Krompachoch, 

- aktivity školy za účasti rodičov.  
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Ďalšie informácie: 

Interná činnosť školy: 
Na škole pracovali koordinátori: 

- drogovej prevencie,  

- zdravého životného štýlu, 

- výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  

- environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

- prevencie bezpečnosti, 

- finančného vzdelávania, 

- pre ľudské a detské práva, 

- prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania, 

- pre IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť, 

- prevencie sociálno-patologických javov, 

- koordinátori tvorby ŠkVP. 

Títo koordinátori postupovali podľa vopred vypracovaných plánov na obdobie školského 

roka 2015/2016, ktoré boli zapracované do plánu práce školy. 

Ďalej na škole aktívne vyvíjalo svoju činnosť: 

- metodické združenie, ktorého vedúca sa riadila taktiež plánom činnosti, 

- výchovný poradca pracujúci na škole, hlavne počas konzultačných hodín sa snažil 

žiakom vštepiť potrebu ďalšieho vzdelávania a pri stretnutiach s rodičmi hľadal 

možnosti zaradenia žiakov do OU,  

- rodičovské združenie zasadlo 4-krát v termínoch: september 2015, november 2015, 

február 2016, jún 2016, 

- v oblasti BOZP v školskom roku 2015/2016 nebol  zaznamenaný  žiadny žiacky ani 

pracovný úraz. Priebežne prebiehali na našej škole akcie týkajúce sa tejto oblasti a to 

akcie 1. pomoci, organizovali sa  účelové cvičenia a didaktické hry, 

-  objednávanie a evidenciu učebníc mala vo svojej kompetencii p. učiteľka Kandrová,  

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

ich doplňovala na webovú stránku školy, 

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

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

sat . 

V škole pracoval 1 asistent učiteľa pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a 3 

asistenti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ich  činnosť bola zameraná na 

prekonávanie jazykových bariér, zdravotných bariér a iných ťažkostí pri vzdelávaní žiakov 

a pri adaptácii na školské prostredie novoprijatých žiakov, venovali sa predovšetkým 

žiakom s viacnásobným postihnutím a žiakom s variantom vzdelávania B, C. 

V školskom roku 2015/2016 pracovalo na škole 15 záujmových útvarov: 

- Ľudové zvyky a tradície 

- Ochranáčik 

- Pohybový 

- Hop a skok 

- Kreatívny svet 

- Loptové hry 

- Ochranca prírody 

- Športovo-turistický 

- Túlavé topánky 

- Hraví prváci 

- Turistický 

- Zelenáčik 



11 

 

- S batohom cez hory 

- Šporťáčik 

- Pohybové hry 

 

Ďalšie aktivity na úrovni školy sa uskutočňovali podľa schváleného plánu práce školy na 

školský rok 2015/2016 v tomto zložení : 

Besedy a aktivity školy zamerané na prevenciu delikvencie, kriminality a šikanovania: 

-  beseda „Zdravá harmonická rodina...“, 

- beseda „Domáce násilie“, 

- dotazník „Zisťovanie výskytu šikanovania na našej škole“, 

- olympiáda „Ľudských práv a slobody“, 

- beseda „Čo je šikanovanie, delikvencia, kriminalita“, 

- výtvarná aktivita „Nápad na reklamu proti šikanovaniu a kriminalite“, 

- prezentácia „Životný štýl“. 

Besedy a aktivity zamerané na ochranu ľudských a detských práv: 

- beseda „Medzinárodný deň demokracie“, 

- diskusia a výtvarná aktivita „Október – mesiac úcty k starším“, 

- prezentácia a beseda „Európsky deň obetí zločinu“, 

- beseda „Deň boja za slobodu a demokraciu“, 

- beseda a pohybové hry „Medzinárodný deň bez násilia“ 

- beseda „Deň zápasu za ľudské práva“, 

- prezentácia „Svetový deň ľudských práv“, 

- beseda „Deň víťazstva nad fašizmom“, 

- prezentácia a beseda „Deň UNICEF“, 

- aktivita „Globálna virálna kampaň, UNICEF“, 

-   výtvarná aktivita a beseda „Deň vzniku SR“, 

-   výtvarná súťaž „Malé deti, veľké sny“, 

Besedy a aktivity zamerané na prevenciu užívania drog a omamných látok: 
- prednáška „Prevencia proti droge“, 

- prednáška „Škodlivosť drogy a škodlivosť fajčenia“, 

- športová aktivita „Športom proti droge“, 

- výtvarná súťaž „Rodina bez cigariet“, 

- výtvarná súťaž „Droga a ja“. 

Besedy a aktivity na úseku environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania: 
- beseda a výtvarná aktivita „Svetový deň zdravia“, 

- beseda a výtvarná aktivita „Svetový deň hygieny rúk“, 

- beseda „Svetový deň srdca“, 

- čistenie okolia školy „Od potôčika k potôčiku“, 

- rozhovor „Čistota – pol života“, 

- aktivita „Pohybom k zdraviu“, 

- výtvarná súťaž „Medzinárodný deň stromov“, 

- vychádzka „Prebúdzanie sa prírody“, 

- výtvarná aktivita „Svetový deň vody“.  

Besedy a aktivity v oblasti výchovy k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu: 

- aktivita „Svetový deň výživy“, 

- rozhovor  a situačné hry „Nakupujeme zdravé potraviny“, 

- aktivita „Zdravotná telesná výchova“, 

- prezentácia a rozhovor „Svetový deň mlieka v školách“, 

- prezentácia a beseda „Zdravé srdce“, 

- výtvarná aktivita „Svetový deň boja proti AIDS“, 



12 

 

- výtvarná aktivita „Deň zdravia“, 

- situačné hry „Svetový deň hygieny rúk“, 

- rozhovor „Choroba“, 

- prezentácia a beseda „Svetový deň vody“. 

Besedy a aktivity v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu: 

- beseda „Medzinárodný deň rodiny“, 

- beseda „Október – mesiac úcty k starším“, 

- diskusia „Sexuálna výchova“, 

- aktivita „Deň zaľúbených“, 

- aktivita  „Prípravy na Vianoce“, 

- výtvarná aktivita „Deň matiek 

- prednáška „Svetový deň prevencie týrania detí“, 

- rozhovor „Zdravý životný štýl, 

Besedy a aktivity v oblasti prevencie bezpečnosti a na úseku BOZP, PO a CO: 

- prezentácia „Prvá pomoc“, 

- beseda „Ako sa správne správať v učebni informatiky, zásady bezpečnosti pri práci s 

technikou“, 

- vychádzka „Bezpečnosť na cestách, 

- kvíz „Predchádzanie úrazovosti pri športoch na hodinách TV“, 

- prezentácia „Slušné a bezpečné správanie sa počas letných prázdnin“, 

- výtvarná súťaž „Požiar“, 

- účelové cvičenia (2-krát). 

 Besedy a aktivity v oblasti profesijnej orientácie: 

- beseda „Ako sa správne učiť?“, 

- beseda „Čím chcem byť?“, 

- beseda „Profesijná orientácia“, 

- beseda „Násilie, nevhodný prejav správania.“, 

- beseda „Šikanovanie zahrňujúce kyberšikanu“, 

- beseda „Nevhodné prejavy rasovej diskriminácie“, 

- beseda „Práva dieťaťa v rámci výchovy k ľudským právam“. 

- osobné pohovory so žiakmi počas konzultačných hodín. 

Besedy a aktivity v oblasti výchovy pre finančné vzdelávanie: 

- prezentácia a rozhovor „Banka“, 

- hra „Hra na poisťovňu“, 

- hra „Zahráme sa na obchod“, 

- prezentácia a rozhovor „Klamstvo, podvod a nečestnosť“, 

- prezentácia a rozhovor „Príjmy a výdavky, rodinný rozpočet“ 

- hra „Osobné potreby, rodinné potreby“, 

- hra „Hotovosť, hotovostná a bezhotovostná platba“, 

- prezentácia a výtvarná súťaž „Finančné prostriedky“. 

Besedy a aktivity v oblasti IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť: 

- prezentácia „Microsoft PowerPoint“, 

- rozhovor „Práca na počítačí“, 

- prezentácia „Detské internetové stránky“, 

- beseda „Tolerancia/Intolerancia zameraná na elimináciu prejavov a podpory 

globálnej výchovy pre žiakov“, 

- rozhovor „Medzinárodný deň nezvestných detí“, 

- beseda „Nebezpečenstvá internetu“ 

- prezentácia „Práca na počítači“, 

- prezentácia „Deň počítačovej bezpečnosti, 
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- beseda „Európsky deň ochrany osobných údajov“, 

- prezentácia „Svetový deň proti detskej práci“, 

- aktivita „Ovce.sk“. 

Besedy a aktivity v oblasti sociálno-patologických javov: 

- prednáška „Medzinárodný deň bez fajčenia“, 

- beseda „Drogy, právna zodpovednosť“, 

- diskusia „Šikanovanie, záškoláctvo, kriminalita, 

- prednáška „Život bez násilia, 

- diskusia „Záškoláctvo“, 

- beseda s prezentáciou „Prečo nechodím do školy?“, 

- beseda „Stop šikanovaniu“. 

Ostatné besedy a aktivity: 
Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov, Vieme používať zázračné slovíčka?, Jarné tvorenie, 

Rozprávkar, Svetový deň slnka, Zber odpadkov, Veľkonočné tradície, Deň matiek, Tvorivé 

hry, Svetový deň behu, Vianočné ozdoby zo slaného cesta, Svetový deň pozdravov, 

Starostlivosť o zvieratká a vtákov v zime, Zimné hry, Deň komplimentov, Zabav sa 

spoločne, Aj zvieratá chcú prežiť zimu, Moja obľúbená rozprávka, Čistíme si správne 

zuby?, Svetový deň časopisov, List Ježiškovi, Výroba vianočných ozdôb, Opeľovanie 

a čokoláda, Maľované Vianoce, Svetový deň mlieka, Deň rodiny, Deň mlieka, Deň 

tulipánov, Beh ulicami Krompách, Fašiangové pampúšiky, Pohybové poobedie, Čmáranie 

ceruzou, Psychohygiena, MDŽ, Záložka do knihy, Veľkonočné pohľadnice, Medzinárodný 

deň lesov, Krížová cesta, Morena, Veľká noc, Deň učiteľov, Svetový deň vody, Pavol 

Dobšinský a jeho zbierky rozprávok, Jarné kvety, Svetový deň zdravia, Deň narcisov, 

Európsky deň národných parkov, Maľovanie kraslíc, Darček pre rodičov a starých rodičov, 

Šarkaniáda, Pamiatka zosnulých, Výživa, Deň kvetov, Deň otcov, Baníctvo, Vybíjaná, 

Vyrezávanie tekvíc, Dary jesene, Svetový deň umývania rúk, Svetový deň pošty, 

Medzinárodný deň čokolády, Hoď kockou a povedz čo vidíš na obrázku, Dopravná 

výchova, Základné ľudské hodnoty, Svetový deň jabĺk, Karneval, Svätý Valentín, Deň 

narcisov, MDD, Svetový deň chorých, Halloween, Darček pre mamičku. 

Ostatné súťaže : 
- súťaž o najkrajší vianočný stromček, 

- školské kolo v prednese poézie a prózy. 

- výtvarná súťaž „Deň Zeme“ 

- výtvarná súťaž „Valentín“, 

- výtvarná súťaž „November – mesiac boja proti drogám“, 

- výtvarná súťaž „Čisté zuby“, 

- výtvarná súťaž „Narcisy a tulipány“, 

- výtvarná súťaž „MDŽ“, 

- výtvarná súťaž „ Slimáčik“, 

- výtvarná súťaž „Kraslica“, 

- výtvarná súťaž „S Lesankou“. 

Exkurzie: 

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

- exkurzia „Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy“, 

- exkurzie do mestskej knižnice,  

- exkurzia do hasičskej zbrojnice, 

Pochvaly udelené riaditeľom školy:  

- 6 žiakov 
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Hospodárenie školy bolo v súlade s opatreniami, ktoré boli prijaté na šetrenie vody, 

elektrickej energie a zverených prostriedkov. 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola 

prerokovaná na pedagogickej rade dňa 5.9.2016. Pedagogická rada berie na vedomie 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy uznesením 

číslo 16/2016-2017. 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola 

prerokovaná v rade školy dňa 13.9.2016. rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy uznesením číslo 1/2015-2016 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Mgr. Beáta Figľárová 

              riaditeľka 
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2. Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie rokov 2013-2018 
 

 

Vízia školy 
 

Poslaním našej školy je pripraviť žiakov na zodpovedný život v spoločnosti, naučiť 

ich kontrolovať a regulovať svoje správanie a rešpektovať etické hodnoty. 

Hlavným cieľom je vytvoriť zo školy miesto, ktoré umožní žiakom získať vzdelanie 

a výchovu, aby sme u nich mohli formovať ich postoje a aby boli schopní uplatniť sa 

v rámci svojich možností v spoločnosti. 

 

Hodnoty školy 
 

Sloboda   

Sloboda a demokracia sú predpokladom úspechu školy 

 

Rešpektovanie  

Vedie  žiakov k vzájomnému uznaniu, tolerancii a úcte a rešpektovaniu pravidiel 

spoločnosti 

 

Spolupráca 

Vedie ľudí k dosiahnutiu spoločného cieľa, čo je predpokladom úspešnosti školy 

 

Swot analýza školy 
 

Silné stránky 

 odbornosť pedagogického zboru, 

 veková rôznorodosť pedagogického zboru, 

 zrekonštruované priestory v hlavnej budove školy (nové interiérové vybavenie, 

bezbariérový prístup), 

 vysoká úroveň vybavenia školy pomôckami (didaktické pomôcky, drobné kompenzačné 

pomôcky, PC učebne), 

 zapájanie sa do projektov, 

 pozitívna klíma školy, 

 dostatok klientov. 

 

Slabé stránky 

 škola má dve budovy, 

 nevyhovujúce priestory vo vedľajšej budove školy (vykurovanie, hygiena, nevysporiadaný 

pozemok areálu školy, nutná oprava fasády a strechy), 

 priestorové problémy (chýbajú dielne, kuchynka, telocvičňa, kabinety, relaxačná miestnosť 

pre variant C, jedáleň, maximálny počet žiakov v triedach), 

 škola nemá vonkajší športový areál, 

 nezdravý životný štýl žiakov, 

 spolupráca s rodičmi, 

 málo sponzorov, 

 obmedzené finančné zdroje na rozšírenie priestorov školy, 

 delikvencia a kriminalita žiakov, 

 zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, 



16 

 

 vysoký počet žiakov zo SZP, 

 ďalšie vzdelávanie žiakov na OU. 

 

Príležitosti 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom, 

 zmeny v legislatíve, 

 spolupráca s - CŠPP, CPPPaP, 

- ÚPSVaR, 

- mestom Krompachy, 

- Mestkou políciou Krompachy, 

- OO PZ SR Krompachy, 

- pediatrom, 

- gynekológom, 

 spolupráca so ZŠ na území mesta Krompachy 

 spolupráca s rodičmi žiakov. 

 

Hrozby 

 zmeny v legislatíve, 

 postupné začleňovanie žiakov s ĽMR s variantom vzdelávania A do ZŠ, 

 zhoršovanie úrovne sociálneho prostredia, z ktorého k nám žiaci prichádzajú, 

 zhoršovanie životného štýlu rodín, z ktorých naši žiaci pochádzajú. 

 

Dlhodobé strategické ciele a stanovené priority školy 
 

 zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, učiteľov a rodičov, 

 zamerať sa na klímu školy, zvýšiť kvalitu života v škole, 

 vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu, 

 zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

 zlepšiť spoluprácu s rodičmi, zvýšiť záujem rodičov o činnosť školy a získať ich podporu, 

 zlepšiť záujem žiakov o školu a tak dosiahnuť zlepšenie školskej dochádzky, 

 vnútorné predpisy školy vytvárať tak, aby boli účinné, jasné a v súlade s platnou 

legislatívou, 

 tlmiť prípadne odstrániť negatívne vplyvy prostredia, 

 zo strany vedenia školy zavádzať konštruktívne zmeny a dbať na dobré meno školy, 

 udržiavať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a verejnosťou. 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti 
 

 postupne vylepšovať školský vzdelávací program, rozvíjať ho a prispôsobovať 

podmienkam školy podľa požiadaviek rodičov a spoločnosti, 

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

pripravovať na rôzne súťaže, 

 venovať sa rozvoju čitateľskej gramotnosti a komunikatívnosti, 

 rozvíjať kultúrne a národné hodnoty, občiansku zodpovednosť a rozvíjať komunikáciu 

v štátnom jazyku, 

 vytvárať pre žiakov prostredie s informačno-komunikačnými technológiami pre využitie 

v spoločnosti, 

 rozvíjať a podporovať u žiakov mimo vyučovacie aktivity, záujmovú činnosť, 
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 poskytovať mnohostrannú starostlivosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a podporovať ich školskú úspešnosť, 

 skvalitňovať konzultačné služby pre žiakov a rodičov, 

 realizovať aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, na potláčanie 

negatívnych javov (fajčenie, alkohol, drogy, omamné látky, delikvencia, kriminalita, 

rasová neznášanlivosť, intolerancia a pod.), na sexuálnu výchovu, na environmentálnu 

výchovu, na profesijnú orientáciu, 

 viesť žiakov k dodržiavaniu vnútorného školského poriadku školy, zásad slušného 

správania aj mimo vyučovania 

 

Pri vyučovaní podporovať samostatnosť, zodpovednosť a spoluprácu. Spolupracovať so 

základnými školami v meste Krompachy.  

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti riadenia školy 
 

 vytvoriť a udržiavať príjemné pracovné prostredie, 

 zamerať sa v rámci možností na demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy, 

 rozvíjať a udržiavať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, poradnými orgánmi školy, 

centrom špeciálnopedagogického poradenstva, policajným zborom SR, ÚPSVaR, mestom 

Krompachy,  

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

a formy práce do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 zabezpečiť žiakom odbornú starostlivosť, 

 budovať pozitívny imidž školy a pozitívne prezentovať výsledky školy na verejnosti. 

 

Koncepčný zámer v oblasti ľudských zdrojov 

 
 rozvíjať a udržiavať dobré pracovné a medziľudské vzťahy na pracovisku, 

 zabezpečovať odbornosť výchovy a vzdelávania, zamerať sa na kvalifikovaných 

pedagógov, 

 stabilizovať kolektív zamestnancov školy, 

 podporovať a umožňovať osobnostný rast pedagogických zamestnancov školy podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania, 

 vzdelávanie pedagógov zamerať na oblasti podľa potreby školy, 

 zabezpečovať a schvaľovať kvalitné vnútorné predpisy školy pre prácu pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov školy, 

 viesť nepedagogických zamestnancov k samostatnosti a zodpovednosti za vykonanú prácu, 

 racionálne využívať sociálny fond, 

  

Koncepčný zámer v oblasti spolupráce s rodičmi 

 
 v spolupráci s rodičmi pôsobiť na uvedomenie si potreby zdravého životného štýlu 

a ochrany životného prostredia, 

 v spolupráci s rodičmi pôsobiť na uvedomenie si potreby ďalšieho vzdelávania na lepšie 

začlenenie sa do bežného života, 

 organizovať podujatia za účasti rodičov, 

 realizácia otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, 

 podporovať záujem rodičov o činnosť školy, 
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 podporovať záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky ich detí, 

 využívať spoluprácu rodičov vo všetkých oblastiach. 

 

Koncepčný zámer v oblasti materiálno – technických podmienok školy 

 
 vytvárať optimálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, 

 zamerať sa na výchovu a vzdelávanie žiakov s vyučovacím variantom B, C  a žiakov 

s viacnásobným postihnutím – kompenzačné pomôcky, relaxačný kútik a pod., 

 snažiť sa v spolupráci so zriaďovateľom o zrealizovanie opráv v budove na Lorencovej 

ulici č. 45 – oprava fasády, oprava strechy, ústredné kúrenie, rozvod vody do tried, 

 snažiť sa o získanie ďalších priestorov pre školu na vybudovanie dielní, kuchynky 

a športovej miestnosti, 

 vybavenie učební novým školským nábytkom,   

 skrášľovať okolie školy a areál školy, 

 zapájať žiakov do aktivít, z ktorých je možnosť získať pre školu finančné prostriedky, 

 zapájať zamestnancov, žiakov a rodičov do estetizácie školského prostredia, 

 zapájať zamestnancov do získavania grantov a sponzorov, 

 podporovať zamestnancov pri realizácii projektov. 

 

Záver 
 

Koncepcia školy je otvorený dokument, ktorý bude aktualizovaný v závislosti na 

prebiehajúcich inováciách v oblasti školstva a zmien v legislatíve a zároveň sa bude 

prispôsobovať požiadavkám úzkej verejnosti a následne celej spoločnosti. 

 

Konkrétne úlohy budú každoročne rozpracované v ročných plánoch plánu práce 

školy na jednotlivé školské roky. Plnenie celkových a čiastkových úloh školy bude 

prenesené do práce jednotlivcov, resp. menších kolektívou. 

 

Koncepcia rozvoja školy bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 2.9.2014 

 

 

V Krompachoch 2.9.2013    

 

 

 

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

                                                                               Vypracovala:        Mgr. Beáta Figľárová 

                                                                                                                  riaditeľka školy 
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3. Organizácia a personálne obsadenie školy 
 

Vedenie školy: Mgr. Beáta Figľárová  -   riaditeľka   

                          Mgr. Marta Kleinová  -   zástupkyňa riaditeľky 

 

Pedagogickí zamestnanci a rozdelenie tried v školskom roku 2016/2017 

P.č. Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie 

1. Mgr. Mária Pitoňáková 1.A SNP 49 

2. Mgr. Lucia Galdunová 1.B SNP 49 

3. Mgr. Anna Harmanová 2. tr. SNP 49 

4. PaedDr. Veronika Kahanová 3. A SNP 49 

5. Mgr. Anna Ondášová 3. B SNP 49 

6. Mgr. Michal Salanci 4. A SNP 49 

7. Mgr. Marcela Kolcunová 4. B SNP 49 

8. Mgr. Darina Kandrová 5. A Lorencova 45 

9. Mgr. Alena Lešková 5. B Lorencova 45 

10. Mgr. Janka Koršňáková 5. C Lorencova 45 

11. Mgr. Marta Belejová 6. A Lorencova 45 

12. Mgr. Martina Záhradníková 6. B SNP 49 

13. Mgr. Marta Lesňáková 6. C SNP 49 

14. PhDr. Ingrid Gondová 8. A Lorencova 45 

15. Mgr. Anna Šimková 8. B SNP 49 

16. Mgr. Sylvia Semanová 9. tr. Lorencova 45 

 

Učiteľ výchovných predmetov:  Mgr. Svetlana Dravecká 

Asistenti učiteľa pre žiakov so ZP:  Ivan Šumjaci  

Regína Bandžuchová  

Bc. Janka Šumjaciová  

      

Náboženskú výchovu  vyučuje:  Mgr. Sylvia Mazúrová  

Začiatok vyučovania :   dopoludnia -  08.00 hod 

popoludní -  13.30 hod      

Nepedagogickí zamestnanci : Bc. Regina Bandžuchová – ekon., personálna a mzdová agenda   

                                                  Klára Patzová   - hospodárka 

                                                  Martin Šternal  - školník 

                                                  Ivana Kundlová , Iveta Griegerová-  upratovačky 

Autorizovaný technik BOZP:   p. Richveis     

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

Zodpovedný zamestnanec na škole CO:   PhDr. Ingrid Gondová    

Pracovníčka zdravotníckej pomoci:   Mgr. Alena Lešková 

 

                                                                   

                                                                                        

        Mgr. Beáta Figľárová 

                              riaditeľka                                             
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4. Organizácia školského roka 2016/2017 
 

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

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

prázdnin   nasledovne:  

 

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016 
 

 Školské vyučovanie sa začína sa začína 5. septembra 2016 (pondelok) a končí  sa   

v prvom polroku 31. januára  2017 (utorok). 

 

 Školské vyučovanie v druhom polroku   sa  začne  1. februára  2017 (streda ) a  končí  sa  

30. júna 2017  (piatok). 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017 
 

 

Prázdniny 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

 

jesenné 

 

27. október 2016  

(štvrtok) 

28. október –  

31. október 2016 

 

2. november 2016  

(streda) 

 

vianočné 

 

 

22. december 2016  

(štvrtok) 

23. december 2016  

– 5. január 2017 

 

9. január 2017  

(pondelok) 

 

polročné 

 

 

2. február 2017  

(štvrtok) 

3. február 2017  

(piatok) 

6. február 2017  

(pondelok) 

 

jarné  

pre Košický kraj 

3. marec 2017  

(piatok) 

 

6. marec –  

10. marec 2017 

13. marec 2017  

(pondelok) 

 

veľkonočné 

 

12. apríl 2017  

(streda) 

13. apríl –  

18. apríl 2017 

19. apríl 2017  

(streda) 

 

letné 

 

30. jún 2017  

(piatok) 

3. júl –  

31. august 2017 

4. september 2017  

(pondelok) 
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5. Rozdelenie mimo vyučovacích úloh a zmennosti 
 

Koordinátor drogovej prevencie  Mgr.  Michal Salanci 

Koordinátor pre výchovu k manželstvu a 

rodičovstvu 

Mgr. Marta Belejová 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

a globálneho vzdelávania 

Mgr. Lucia Galdunová 

Vedúce MZ 

Koordinátor tvorby ŠkVP 

PaedDr. Veronika Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

Výchovný poradca Mgr. Sylvia Semanová 

Predseda ZRPŠ a rady školy Mgr. Anna Ondášová 

Koordinátor bezpečnosti a poverený 

zamestnanec pre oblasť BOZP, PO, CO 

PhDr. Ingrid Gondová 

Prvá pomoc 

Kontrola stavu lekárničiek, Vedenie školskej 

kroniky 

Mgr. Alena Lešková 

Sklad učebníc 

Prezentácia a reprezentácia školy 

Mgr. Darina Kandrová 

Žiacka a učiteľská knižnica 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti 

Mgr. Šimková Anna, Regína 

Bandžuchová 

Koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú 

gramotnosť 

Mgr. Janka Koršňáková 

Internetová komisia (IK) Mgr. Janka Koršňáková,  

Ivan Šumjaci 

Koordinátor pre ľudské a detské práva Mgr. Martina Záhradníková 

Koordinátor prevencie kriminality, delikvencie 

a šikanovania 

Mgr. Svetlana Dravecká 

Koordinátor pre finančné vzdelávanie Mgr. Anna Harmanová 

Koordinátor zdravého životného štýlu Mgr. Marcela Kolcunová 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických 

javov 

Mgr. Marta Lesňáková 

Uvádzajúci učiteľ Mgr. Marta Kleinová 

 

ROZDELENIE ZMIEN 

I. zmena Pracovisko II. zmena Pracovisko 

Mgr. Anna Šimková Ul. SNP 49 Mgr. A. Harmanová Ul. SNP 49 

PaedDr. V. Kahanová Ul. SNP 49 Mgr. M. Lesňáková Ul. SNP 49 

Mgr. M. Záhradníková Ul. SNP 49 Mgr. A. Ondášová Ul. SNP 49 

Mgr. M. Pitoňáková Ul. SNP 49 Mgr. M. Kolcunová Ul. SNP 49 

Mgr. M. Salanci Ul. SNP 49 Mgr. L. Galdunová Ul. SNP 49 

Mgr. S. Semanová Lorencova 45 Mgr. M.Belejová Lorencova 45 

Mgr. A. Lešková Lorencova 45 Mgr. J. Koršňáková Lorencova 45 

PhDr. I. Gondová Lorencova 45 Mgr. D. Kandrová Lorencova 45 
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6. Časové rozpätie vyučovania 

 

 

 

DOPOLUDNIA 

  

POPLUDNÍ 

 

 

Vyučovacia hodina 

  

Vyučovacia hodina 

 

1. 8.
00

 -8
45

 1. 13
30

-14
10

 

prestávka 5 minút prestávka 5 minút 

2. 8
50 - 

9
35

 2. 14
15

- 14
55

 

prestávka veľká 15 minút prestávka veľká 10 minút 

3. 9
50

- 10
35

 3. 15
05

- 15
45

 

prestávka 5 minút prestávka 5 minút 

4. 10
40 -

11
25

 4. 15
50

-16
30

 

prestávka 5 minút prestávka 5 minút 

5. 11
30

 - 12
15

 5. 16
35

-17
15

 

prestávka 5 minút prestávka 5 minút 

6. 12
20

-13
00

 6. 17
20

-18
00
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7. Strategické dlhodobé ciele školy 
 

1. cieľ: 

Poskytovať vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre uplatnenie 

sa v živote,   

 

2. cieľ:  

Výchovne vplývať na žiakov v zmysle pokračovania v ďalšom vzdelávaní na OU s víziou 

uplatnenia sa v živote spoločnosti. 

 

3. cieľ:  

Overiť vytvorený ŠkVP vo vzdelávaní, priebežne ho hodnotiť a robiť korekcie, 

 

4. cieľ:  

Poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie, zohľadňovať pri tom individuálne potreby 

žiaka vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie a očakávania rodičov, 

 

5. cieľ:  

Zabezpečovať odbornosť pedagogického zboru, 

 

6. cieľ:  

Vytvárať  vhodné podmienky na to, aby mohol byť kolektív tvorivý a flexibilný, 

 

7. cieľ: 

Vytvárať efektívne pôsobiace motivačné prostredie, 

 

8. cieľ: 

Vybudovať školu, ktorá je schopná efektívne komunikovať s vonkajším prostredím, 

 

9. cieľ: 

Otvorene a transparentne riešiť všetky sociálno-patologické alebo disciplinárne problémy 

žiakov a zabezpečiť účinné preventívne opatrenia na predchádzanie týmto javom, 

 

10. cieľ: 

Získavať mimorozpočtové zdroje, 

 

11. cieľ: 

Zapájať sa do projektov a úspešne ich realizovať 

 

12. cieľ: 

Spolupracovať s inštitúciami a organizáciami (ÚPSVaR, PZ SR, MsÚ Krompachy, CŠPP 

a pod.). 

 

13. cieľ: 

Plniť požiadavky a pokyny zriaďovateľa a zabezpečovať plynulý chod školy. 
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8. Dlhodobé ciele a  úlohy školy na obdobie 2013 - 2018  
 

 

Vychádzajúc z  hodnotiacich správ výchovno–vzdelávacieho procesu, školského 

vzdelávacieho programu, pedagogicko-organizačných pokynov a koncepcie rozvoja  školy  

si     stanovujeme nasledovné úlohy v týchto oblastiach: 

 

 

1. Čitateľská gramotnosť 
a) podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti žiakov,  

b) formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 

zručnostiach a čitateľské aktivity na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, 

c) rozpracovať v školských vzdelávacích programoch účinné vzdelávacie stratégie pre 

rozvíjanie komunikatívnych zručností a čitateľskej gramotnosti; venovať pozornosť ich 

rozvíjaniu vo všetkých predmetoch, 

d) venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, prierezovo využívať možnosti na 

rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. 

 

2. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 
a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, 

b) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si 

globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni, 

c) zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať uvedomovanie si 

sociálnych, environmentálnych, ekonomických apolitických procesov vo svete, 

d) rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 

zameranú hlavne na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

e) spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami na podporu skvalitnenia 

environmentálnej výchovy  a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu 

života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému  rozvoju, 

f) zapojiť sa do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci 

rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu, 

g) využívať pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych predmetov 

príručky, informácie a podporné materiály zverejnené na www. 

globalnevzdelavanie.sk, 

h) zapájať sa do projektov, súťaží, aktivít a podujatí s environmentálnym zameraním, 

i) vytvárať primerané podmienky pre prácu koordinátora environmentálnej výchovy. 

 

3. Zdravý životný štýl 
a) realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku 

zdraviu, 

b) dodržiavať pokyny uvedené v Smernici proti šíreniu drog v školskom prostredí, 

c) zapojiť sa v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS do celoslovenskej 

kampane Červené stužky, 

d) informovať rodičov o aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci v CPPPaP, 

e) posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy 

na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, zapájať sa do kampaní, 
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f) zapájať žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov 

a pohybové aktivity v prírode,  

g) zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity v prírode, 

h) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu 

a prevenciu zdravia, 

i) vyhlásiť tematické týždne na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 

a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny pri príležitosti svetového dňa výživy, 

j) podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu prevencie obezity, 

aktualizovaného Národného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného 

programu kardiovaskulárnych ochorení a vymedziť priestor na propagáciu zdravého 

životného štýlu a prevencie výživou, 

k) realizovať prednášky a aktivity iného charakteru za účasti zástupcov regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva alebo pediatrov a gastroenterolológov. 

 

4. Ľudské a detské práva 

a) do ŠkVP zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a 

rasizmu a v oblasti migrácie, 

b) v zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014: 

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

celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu 

človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej 

spoločnosti, 

-  zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej 

miestnej komunity, 

-   zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, 

súťaží, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských 

práv, 

-  vytvárať podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie 

multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, 

- vytvárať v škole priaznivé multikultúrne prostredie, pomáhať žiakom porozumieť iným 

kultúram, 

- pripravovať a realizovať v spolupráci s organizáciami a inštitúciami osvetovú činnosť, 

aktivity, prednášky, besedy zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov o migrantoch, 

- zapojiť sa do projektu Slovenského výboru UNICEF "Škola priateľská k deťom". 

c) šíriť povedomie a Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

d) zamerať školskú politiku a prax na otázky antidiskriminácie a rovnosti, 

e) participovať na napĺňaní jednotlivých článkov Dohovoru o právach dieťaťa. 

 

5. Bezpečnosť a prevencia 

a) zaviesť opatrenia na ochranu žiakov pred všetkými formami fyzického a psychického 

násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, 

týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať 

správanie sa žiakov a jeho zmeny podľa pokynov v Smernici k prevencii a riešenia 

šikanovania žiakov. 

b) vypracovať školský program bezpečnosti a prevencie, 

c) v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ prijať vhodné 

opatrenia na znižovanie rizika, že sa deti stanú obeťami sexuálneho zneužívania, 

vykorisťovania a detskej pornografie, 
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d) v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 

2011-2014 realizovať besedy so zamestnancami CPPPaP na tému riziká práce v 

zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a 

otrockou prácou, 

e) v zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva 

realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a 

kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu a na podporu 

právneho vedomia žiakov, 

f) vytvárať primerané podmienky pre prácu koordinátora prevencie bezpečnos 

g) prijímať opatrenia na zlepšenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu 

tých, ktorí školskú dochádzku neukončia (v súlade s článkom 28 Dohovoru o právach 

dieťaťa), 

h) monitorovať správanie žiakov a pri podozrení na porušovanie ich zdravého 

osobnostného vývinu riešiť vzniknutý problém, 

i) spracovať dokumentáciu CO. 

 

6. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Vo vyučovacom procese naďalej dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných a stredných 

školách a učebnými osnovami Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre I. stupeň 

základných škôl, II. Stupeň základných škôl a pre stredné školy schválenými MŠ SR 29. 

júna 1998 pod číslom 2493/1998-41. 

 

7. Finančná gramotnosť 

a) implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, 

b) realizovať projekty a aktivity na podporu zvýšenia finančnej gramotnosti, 

c) vybaviť školu učebnými materiálmi, metodickými materiálmi a pomôckami na    

  rozvoj finančnej gramotnosti, 

d) využívať možnosť vzdelávania v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. 

 

8. Informačné a komunikačné technológie 

a) vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím IKT, 

b) rozvíjať u žiakoch kompetencie v oblasti IKT, 

c) venovať pozornosť ochrane žiakov pri používaní internetu. 

 

9. Výchovné poradenstvo 

a) vytvárať pre činnosť výchovného poradcu vhodné podmienky, 

b) zvyšovať informovanosť žiakov a rodičov o kompetenciách výchovného poradcu, 

c) podporovať zvyšovanie kompetencií výchovného poradcu umožnením zúčastňovať sa 

odborných seminárov, konferencií, národných projektov, kontinuálneho vzdelávania a 

pod., 

  

10. Sociálne znevýhodnené prostredie 

a) dôsledne dodržiavať postupy pri prijímaní žiakov na vzdelávanie do našej školy, 

b) využívať odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí a 

žiakov zo SZP od ROCEPO, 

c) podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním 

na rómsky jazyk a kultúru, 
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d) v spolupráci so zriaďovateľom, príslušným ÚPSVaR a komunitnými centrami prijímať 

opatrenia na zlepšenie školskej dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri 

výchove a vzdelávaní týchto žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky, 

e) vykonávať poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov pre zákonných 

zástupcov žiakov zo SZP. 

 

11. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

a) podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov na základe plánu kontinuálneho 

vzdelávania ale aj mimo neho avšak v súlade so zaradením zamestnanca a cieľmi školy, 

b) upriamiť záujem pedagogických zamestnancov vzdelávanie v oblastiach: 

- multikultúrna výchova, 

- finančná gramotnosť, 

- čitateľská gramotnosť, 

- ľudské práva, 

- digitálna gramotnosť, 

- globálne vzdelávanie, 

- environmentálna výchova, 

- rómsky jazyk a kultúra, 

- IKT, 

- žiak s IVP, 

- sociálne znevýhodnené prostredie, 

12. Organizovanie vnútorného života školy 

a) vytvárať podľa vlastných možností školy optimálne podmienky pre prácu 

zamestnancov, 

b) riadiť a sledovať metodickú prácu na škole, 

c) spolupracovať s výchovným poradcom, sledovať profesijnú orientáciu žiakov 

a prípadne umiestnenie do OU, 

d) vypracovať a zostaviť pre plynulý chod školy: úväzky, rozvrh hodín, celoročný plán 

školy, plán výchovného poradenstva, plán MZ, 

e) zabezpečovať ochranu majetku školy, sledovať BOZP, PO a pod., 

f) na úseku CO zabezpečovať úlohy podľa pokynov nadriadených orgánov. 

 

13. Kontrola a efektivita 
a) zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých 

opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov, 

b) cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu a pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich činnosti, 

c) činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov, 

d) ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných 

pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

  

 

Vypracovala: Mgr. Beáta Figľárová 
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9. Harmonogram úloh, aktivít a akcií na školský rok 2016/2017 

 

September 

 
Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Zahájenie školského roka 2016/2017 Dátum Mgr. Beáta Figľárová 

Mgr. Marta Kleinová 

   

  

 
Celoškolské a triedne ZRŠ  Dátum Mgr. Anna Ondášová 

   

  

Rada školy  Dátum Mgr. Anna Ondášová 

   

 

Oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom 

školy a ochranou školskej zelene 

Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

Zhotovenie nástenky z oblasti IKT  Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Zdravý životný štýl – Beseda, rozhovor Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

Športom proti droge – športové hry pre žiakov Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Kontrola stavu lekárničky, dátumu expirácie 

zdravotníckeho materiálu, doplnenie lekárničky, 

vyhotovenie záznamu. 

Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 
Svetový deň prvej pomoci – prezentácia spojená 

s názornými ukážkami 

Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 
Životné hodnoty – prezentácia Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 
Meranie masiek a vypracovanie karty CO Dátum PhDr. Ingrid Gondová 
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Nástup do školy, dôležitosť vzdelania - beseda Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 

Evidencia vydaných učebníc a prac. zošitov Dátum Mgr. Darina Kandrová 

 

   

 
Práca v Proforiente   Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 
Aké knihy poznáme? - rozhovor Dátum Mgr. Anna Šimková 

 

   

 
Tvorba a úprava ŠkVP Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Tvorba TVVP pre 1.ročník vo variante A a B Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Zhotoviť nástenku, ktorá obsahuje práva detí, 

informácie o práci Unicef, číslo linky detskej 

istoty 116 111 - prednáška 

Dátum Mgr.M. Záhradníková 

   

 

Propagácia v priestoroch školy, boj proti 

šikanovaniu, záškoláctvu 

Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 
Vypracovanie plánu koordinátora prevencie 

kriminality a šikanovania 

Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 

Október 

 
Názov úlohy, aktivity, akcie       Zodpovedný 

 
Zdravá výživa a naše zdravie – 16.10.2016 Deň 

výživy 

Dátum Mgr. Lucia Galdunová 
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Microsoft Office Word – rozširovanie si 

vedomostí v textovom programe 

Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Svetový deň výživy -  prezentácia, rozhovor Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

Športom proti droge – športové hry pre žiakov Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Výklad spojený s prezentáciou na tému, ako 

predchádzať chrípke 

Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 

Celoškolské ZRŠ Dátum Mgr. Anna Ondášová 

   

 

Ako sa dá v našej domácnosti šetriť?  

(situačná hra) 

Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 

Mesiac úcty k starším – Moji starí rodičia -beseda Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 

Násilie páchané na ženách - beseda Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 

Diskriminácia a jej formy - prezentácia Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 

Multikultúra v jedle - prezentácia Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 

Posedenie pri koláči - pri príležitosti Deň úcty 

k starším. 

Dátum Mgr. Darina Kandrová 

   

 

K príležitosti medzinárodného dňa starších ľudí -

venovať pozornosť úcty voči starším ľuďom, 

svojím rodičom a starým rodičom pripraviť 

darček 

Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 

Deň s rozprávkou – výtvarné stvárnenie 

rozprávky Pavla Dobšinského 

Dátum Mgr. Anna Šimková 
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Tvorba a úprava ŠkVP Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 

Drogy a právna zodpovednosť -  beseda Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

Beseda: Ochrana pred fyzickým, psychickým 

a sexuálnym násilím 

Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 

 

November 
 

Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Pohyb k zdraviu 1 – športové dopoludnie, 

popoludnie 

Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

Deň počítačovej bezpečnosti – prezentácia, 

diskusia 

Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Vitamínový týždeň – beseda, výtvarná aktivita Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

Škodlivosť drogy a škodlivosť fajčenia – 

prednáška 

Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Prvá pomoc s názornými ukážkami – prezentácia Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 
Klamstvo, podvod, nečestnosť -  prezentácia Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 
Zorganizovať účelové cvičenie pre žiakov II. 

stupňa a didaktické hry pre žiakov I. stupňa 

Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 
Svetový deň týrania a zneužívania detí – beseda Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 
Čím chcem byť - beseda Dátum Mgr. Sylvia Semanová 
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Tvorba a úprava ŠkVP Dátum PaedDr.V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Výroba vintage predmetu -  výtvarná aktivita Dátum PaedDr.V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Olympiáda ľudských práv – školské kolo 

olympiády 

Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Boj proti šikanovaniu -  tvorba plagátu Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Šprincové Krompachy Dátum Mgr. Darina Kandrová 

   

 
Prezentácia na tému kriminalita – rozhovor a 

diskusia 

Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 
Návšteva mestskej knižnice – exkurzia Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 
Šikanovanie, trestnoprávna zodpovednosť – 

beseda 

Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 
Medzinárodný deň bez fajčenia Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

December 
 

Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Vianočný čas, vianočné zvyky a tradície  Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

 

PowerPoint  Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Svetový deň boja proti AIDS – beseda Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 
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„Droga a ja“ – Výtvarná aktivita Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

112 – výtvarná súťaž Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 

Spotrebiteľ,  reklamácia – situačná hra Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 

Prezentácia: Práva dieťaťa . Zamerať sa na 

problematiku prevencie násilia páchaného na 

deťoch 

Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 
Tradície v rodine počas vianočných sviatkov – 

rozhovor 

Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 
Exkurzia do OU Maurerova Krompachy – 

exkurzia 

Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 
Každá minca má dve strany – naše práva 

a povinnosti pri príležitosti svetového dňa 

ľudských práv -  návrh na plagát 

Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Príprava vianočného programu pre žiakov Dátum Mgr. Darina Kandrová 

   

 
Som na svete rád – diskusia Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 
Vianočné zvyky – čítanie o vianočných zvykoch 

na Slovensku 

Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 
Tvorba a úprava ŠkVP Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Svetový deň proti AIDS Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 
Ako obdarujem kamaráta -  beseda Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 



 

34 

 

Január 

 
Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Výroba krmidiel pre vtáčiky Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

Európsky deň ochrany osobných údajov – 

spoznať stránku Ovce.sk 

Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Hry na snehu – sánkovanie Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

Prednáška pre žiakov na tému škodlivosť drogy 

a škodlivosť alkoholu 

Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Kontrola dátumov expirácie zdravotníckeho 

materiálu lekárničiek, vyradenie 

preexperirovaného materiálu a doplnenie 

lekárničiek 

Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 

Osobné a rodinné potreby – rolová hra Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 

Cvičný poplach Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

  

 

Tak sa to začalo – kamarátstvo, priateľstvo -  

premietanie filmu 

Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 
Exkurzia do OU Múzea Krompachy Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 
Rasizmus – prejav intolerancie, ktoré porušujú 

ľudské práva – prezentácia 

Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Školské kolo v prednese poézie a prózy Dátum Mgr. Darina Kandrová 

   

 
Rada školy Dátum Mgr. Anna Ondášová 
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Aktivity a hranie žiakov – spoznávanie samého 

seba 

Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 
Kresli čo počuješ – výtvarná súťaž Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 
Tvorba a úprava ŠkVP  Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Šikanovanie, záškoláctvo – tvorba plagátu Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

Február 

 
Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Najkrajšie srdiečko – výtvarná súťaž Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

Celoškolské a triedne ZRŠ Dátum Mgr. Anna Ondášová 

   

 

Svetový deň bez mobilu – výtvarná súťaž Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Nakupujeme zdravé potraviny – situačná hra Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

„Droga a ja“ – výtvarná aktivita Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Najkrajšia sanitka – výtvarná súťaž Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 
Príjmy a výdavky v domácnosti – prezentácia Dátum Mgr. A. Harmanová 

   

 
Beseda: Riziká práce v zahraničí, prevencia pred 

neľudským zaobchádzaním – beseda 

s pracovníčkou CPPPaP 

Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 
Deň zaľúbených – výroba darčeka Dátum Mgr. Marta Belejová 
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Beseda so žiakmi na tému profesijná orientácia Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 
Tvorba a úprava ŠkVP Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Tvorba TVVP pre tretí a siedmi ročník vo 

variante A,B,C 

Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Otvorená vyučovacia hodina Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Dohovor o právach dieťaťa (práva a povinnosti) – 

beseda 

Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Recitačná súťaž Slovo o slove Dátum Mgr. Darina. Kandrová 

   

 
Beseda s pracovníkom polície na tému kriminalita 

mládeže 

Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 
Hodina hlasného čítania – čitateľský maratón Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 
Život bez násilia – beseda Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

Marec 

 
Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Svetový deň vody – čistenie okolia potoka Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

Detské internetové stránky – rozprávanie Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Regionálne potravinové produkty – prezentácia Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 
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Deň bez tabaku – prednáška na tému škodlivosť 

fajčenia 

Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Prezeranie kníh a brožúr s tématikou prvej 

pomoci 

Dátum Alena Lešková 

   

 

Hotovostná a bezhotovostná forma peňazí – 

situačná hra 

Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 

Vychádzka do terénu: Bezpečnosť na cestách, 

pomoc pri úraze 

Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 
Vznik a vývin jedinca – diskusia s premietnutím 

filmu 

Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 
Dieťa – rodina – škola – beseda Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 
Dospelý, počúvajte nás ! Právo na svoje názory 

pri príležitosti dňa zápasu za ľudské práva – 

prezentácia 

Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Krížová cesta – vystúpenie na verejnosti Dátum Mgr. Darina Kandrová 

   

 
Rada školy Dátum Mgr. Anna Ondášová 

   

 
Šikanovanie – prezentácia Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 
Marec – Mesiac knihy – návšteva knižnice 

spojená s dramatizáciou rozprávky 

Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 
Tvorba a úprava ŠkVP  Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 
Šikanovanie, trestnoprávna zodpovednosť - 

beseda 

Dátum Mgr. Marta Lesňáková 
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Zdravý životný štýl – tvorba plagátov Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

Apríl 
 

Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Medzinárodný deň Zeme – čistenie okolia školy Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

Detské online hry – hry na PC Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Svetový deň zdravia – prevencia proti užívaniu 

alkoholu, tabaku a omamných látok - beseda 

Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

„Športom proti droge“ – športové hry pre žiakov Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Prvá pomoc pri topení – beseda  Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 
Banka – prezentácia Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 
Prezentácia: Šikanovanie na školách, pomoc 

žiakom, prevencia 

Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 
Splodenie potomka – diskusia spojená 

s premietaním filmu 

Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 
Ako sa správne učiť – beseda Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 
Xenofóbia, Antisemitizmus – prejav intolerancie, 

ktoré porušujú ľudské práva – prezentácia 

Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Spievanky – školské kolo – súťaž v speve Dátum Mgr. Darina Kandrová 
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Rodina, základ spoločnosti -  zdravá a harmonická 

rodina záruka pre optimálny, telesný a duševný 

vývin dieťaťa – rozhovory 

Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 
Les ukrytý v knihe – beseda Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 
Tvorba a úprava ŠkVP  Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

 
Klíma triedy - aktivity  Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

 
Zdravie, zdravý životný štýl – výtvarná aktivita Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 
Zdravie a príroda - beseda Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

Máj 
 

Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Deň slnka – výtvarná súťaž Dátum Mgr. Lucia. Galdunová 

   

 

Medzinárodný deň nezvestných detí – beseda, 

prezentácia 

Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

 

Medzinárodný deň mlieka – prezentácia Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

Športom proti droge – športový deň pre žiakov Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Svetový deň červeného kríža – prezentácia Dátum Mgr. Alena Lešková 

   

 

Sporenie – prezentácia Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 
Školské úrazy – beseda Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 



 

40 

 

Deň matiek – výroba srdiečka pre mamku Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 
Tolerancia/Intolerancia zameraná na elimináciu 

prejavov rasizmu – beseda 

Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 
Migrácia – beseda, prezentácia Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 
Gaňova Tarnava – krajské kolo Dátum Mgr. Darina Kandrová 

   

 
Problematika domáceho násilia – rozhovory Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 
O čom písal Andersen? - prezentácia a ukážky 

tvorby 

Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 
Tvorba a úprava ŠkVP  Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

 
Svetový deň pohybom ku zdraviu Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

Jún 

 
Názov úlohy, aktivity, akcie      Zodpovedný 

 

Pohybom k zdraviu 2 – športové dopoludnie, 

popoludnie 

Dátum Mgr. Lucia Galdunová 

   

 

Svetový deň proti detskej práci Dátum Mgr. Janka Koršňáková 

   

 

Pohybové popoludnie – pohybové hry Dátum Mgr. Marcela Kolcunová 

   

 

„Športom proti droge“ Dátum Mgr. Michal Salanci 

   

 

Ako sa bezpečne správať pri vode – výtvarná 

súťaž 

Dátum Mgr. Alena Lešková 
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Poisťovňa, poistenie – rolová hra Dátum Mgr. Anna Harmanová 

   

 

Zorganizovanie účelového cvičenia pre II. stupeň 

a športových hier pre I. stupeň ŠZŠ 

Dátum PhDr. Ingrid Gondová 

   

 

Hospodárenie v rodine – beseda Dátum Mgr. Marta Belejová 

   

 

Práva dieťaťa v rámci výchovy k ľudským 

právam 

Dátum Mgr. Sylvia Semanová 

   

 

Výchova k tolerancií a ľudským právam  Dátum Mgr. M. Záhradníková 

   

 

Medzinárodný deň detí Dátum Mgr. Darina Kandrová 

   

 

Celoškolské ZRŠ Dátum Mgr. Anna Ondášová 

   

 

Rada školy Dátum Mgr. Anna Ondášová 

   

 

Janka a Danka – ušami, očami, ústami – 

prezentovanie rozprávky viacerými spôsobmi 

Dátum Mgr. Anna Šimková 

   

 

Tešíme sa na prázdniny – poučenie žiakov 

o poslušnom správaní a verejnom poriadku 

Dátum Mgr. Svetlana Dravecká 

   

 

Tvorba a úprava ŠkVP  Dátum PaedDr. V. Kahanová 

Mgr. Mária Pitoňáková 

   

  

 

Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti Dátum Mgr. Marta Lesňáková 

   

 

Ukončenie školského roka 2015/2016 Dátum Mgr. Beáta Figľárová 

Mgr. Marta Kleinová 
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10. Plánované  zasadnutia 

 
Pedagogická rada: 

- úvodná pedagogická rada  - 22.8.2016 

- I. štvrťročná klasifikačná porada - 21.11.2016 

- polročná klasifikačná porada  - 23.1.2017 

- II. štvrťročná klasifikačná porada  - 21.4.2017 

- koncoročná klasifikačná porada - 23.6.2017 

 

Pracovná porada: 

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

- mimoriadne pracovné porady sa uskutočnia podľa potreby, 

 

Rada školy: 

- september 2016 

- január 2017 

- marec 2017 

- jún 2017 

 

ZRŠ: 

- celoškolské ZRŠ  - september 2016 

- celoškolské ZRŠ  - október 2016 

- celoškolské a triedne ZRŠ - február 2017 

- celoškolské ZRŠ  - jún 2017 

 

Gremiálne porady: 

- každý prvý utorok v mesiaci 

 

Metodické združenie: 

- september 2016 

- november 2016 

- február 2017 

- apríl 2017 

- jún 2017 
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11.  Prílohy 
Hodnotiace správy činnosti na jednotlivých úsekoch za školský rok 2015/2016: 

Príloha č. 1 Oblasť BOZP 

č. 2 Koordinátor drogovej prevencie 

č. 3 Výchovné poradenstvo 

č. 4 Koordinátor environmentálnej výchovy 

č. 5 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

č. 6 Koordinátor prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania 

č. 7 Koordinátor pre ľudské a detské práva 

č. 8 Koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť 

č. 9 Koordinátor pre finančnú gramotnosť 

č. 10 Koordinátor prvej pomoci 

č. 11 Metodické združenie 

č. 12 Internetová komisia 

č. 13 Združenie rodičov školy 

č. 14 Rada školy 

č. 15 Žiacka a učiteľská knižnica 

č. 16 Sklad a evidencia školských učebníc 

č. 17 Asistent učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia 

č. 18 Asistent učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením 

č. 19 Asistent učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením 

č. 20 Asistent učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením 

Plány činnosti na jednotlivých úsekoch na školský rok 2016/2017:  

Príloha č. 21 Koordinátor bezpečnosti a poverený zamestnanec pre oblasť BOZP, PO, CO 

 č. 22 Koordinátor prvej pomoci 

 č. 23 Koordinátor environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

 č. 24 Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

 č. 25 Koordinátor drogovej prevencie 

 č. 26 Koordinátor pre ľudské a detské práva 

 č. 27 Internetová komisia 

 č. 28 Výchovný poradca 

 č. 29 Koordinátor prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania 

 č. 30 Koordinátor zdravého životného štýlu 

 č. 31 Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov 

 č. 32 Metodické združenie tvorba školského vzdelávacieho programu 

 č. 33 Koordinátor pre finančné vzdelávanie 

 č. 34 Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti 

 č. 35 Koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť 

 č. 36 Predseda ZRPŠ a rady školy 

 č. 37 Predseda Rady školy  

č. 38 Sklad školských učebníc 

Plány činnosti triednych učiteľov na školský rok 2016/2017: 
Príloha č. 39 1. A., Mgr. Mária Pitoňáková 

 č. 40 1. B., Mgr. Lucia Galdunová 

 č. 41 2. tr., Mgr. Anna Harmanová 

 č. 42 3. A, PaedDr. Veronika Kahanová 

 č. 43 3. B, Mgr. Anna Ondášová 

 č. 44 4. A, Mgr. Michal Salanci 

 č. 45 4. B, Mgr. Marcela Kolcunová 

 č. 46 5. A, Mgr. Darina Kandrová 
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 č. 47 5. B, Mgr. Alena Lešková 

 č. 48 5. C, Mgr. Janka Koršňáková 

 č. 49 6. A  Mgr. Marta Belejová 

č. 50 6. B, Mgr. Martina Záhradníková 

č. 51 6. C, Mgr. Marta Lesňáková 

č. 52 8. A, PhDr. Ingrid Gondová 

č. 53 8. B, Mgr. Anna Šimková 

č. 54 9. tr., Mgr. Sylvia Semanová 

Plány činnosti asistentov učiteľa: 

Príloha č. 55 Asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (Bc. J. Šumjaciová) 

 č. 56 Asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (I. Šumjaci) 

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

Plányčinnosti vedenia školy: 

Príloha č. 58 Plán gremiálnych porád 

 č. 59 Ročný plán vnútornej kontrolnej činnosti školy 

 č. 60 Harmonogram kontrolnej činnosti vykonávanej riaditeľkou školy 

 č. 61 Harmonogram kontrolnej činnosti vykonávanej zástupkyňou riaditeľky 
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Príloha č. 1 

 

Záverečná   hodnotiaca   správa   koordinátora bezpečnosti  za šk. rok 

2015/2016 

 
Vypracovala: PhDr. Ingrid Gondová 

Dátum: 23.6.2016     

September: 

-vypracovanie  ročného plánu koordinátora    splnené.28.8.2015                            

-meranie masiek a vypracovanie karty CO splnené:11.9.2015  

- počas školského roka sledovať školskú úrazovosť, registrovať a dbať na jej odstránení        

plnené priebežne počas roka                       

-zhotovenie nástenky koordinátora  splnené:28.8.2015  

- sledovanie zmien smerníc plnené priebežne počas školského roka  

 

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

    splnené:19.10.2015 

-kontrola dodržiavania zákazu fajčenia v objekte školy          splnené:9.a 12.10.2015                                                                                                       

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

spolužiakov, zamestnancov školy                                           splnené:1.10.2015             

      

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

Splnené:6.11.2015-SNP 

a 9.11.2015 Lorencova 

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

                                                                                              splnené:16.11.2015                   

December: 

-kontrola ľadu na schodišti a dlažbe pred budovou ŠZŠ       splnené: priebežne 

-Beseda: Ako sa správať v učebni informatiky, zásady bezpečnosti pri práci s technikou 

                                                                                              splnené:2.12.2015 

Január: 

-spolu s vedením školy kontrola a dodržiavanie zákazu pitia alkoholu a iných škodlivín 

v škole                                                                                  splnené:19.1.2016   

-Cvičný poplach    splnené:23.3.2016 

 

Február:                                               
-obnova výstavky koordinátora prevencie   splnené:9.2.2016 

-Prezentácia: prvá pomoc   splnené:5.2.2016  

 

Marec: 

-Vychádzka do terénu: Bezpečnosť na cestách   splnené:17.3.2016  

- kontrola zákazu fajčenia v objektoch školy   splnené:2.3.2016  

 

Apríl: 

-Výtvarná súťaž: Požiar   splnené:25.4.2016 

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

 škole                                                                               splnené:23.3.2016   
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Máj: 

-Kvíz: Predchádzanie úrazovosti pri športoch , na hodinách telesnej výchovy   

                                                                                         splnené: 24.5.2016                                                                                                     

Jún: 

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

                                                                                        splnené:21.6.2016 

-Prezentácia: Slušné a bezpečné správanie sa počas letných prázdnin 

                                                                                       splnené: 20.6.2016                  

-vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy   splnené:22.6.2016 
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Príloha č. 2 

 

Záverečná   hodnotiaca   správa   koordinátora drogovej prevencie za šk. 

rok 2015/2016 

 

Vypracoval: Mgr. Michal Salanci 

Dátum: 10.06.2016 

September: 

 „Športom proti droge“ – športová akcia. 

Dátum: 25.9.2015. 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 30. 

Po krátkom rozhovore o nebezpečnosti a škodlivosti drog sme sa rozprávali 

o prevencii pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity. Deti mohli súťažiť vo 

volejbale, futbale ale aj preťahovaní sa lanom. 

 

Október: 

 „Droga a ja“ – výtvarná téma. 
Dátum: 16.10.2015 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 28 

Žiaci prvého a druhého stupňa výtvarne spracovali tému „droga a ja“. Najlepšie 

práce boli vystavené na nástenke. Žiakom som čítal z knihy od Jeana Breuila – Filipove 

dobrodružstvá (kniha sa týka problémov alkoholizmu, fajčenia a drog). Deti si zároveň 

pozerali ilustrácie. Mohli tak voľne tvoriť na dej, ktorý som čítal. Alebo tvorili priamo, 

spomienky z prežitého pri kontakte s drogou. 

 

November: 

„Škodlivosť drogy a škodlivosť fajčenia“ – prednáška. 

 

Dátum: 18.11.2015 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 29 

Prednáška bola obohatená aj krátkym filmom o nebezpečnosti a následkoch fajčenia. 

Žiakom boli podané nové informácie týkajúce sa tejto témy. Dozvedeli sa o počte 

ľudí, ktorí na Slovensku ale aj vo svete týmto zlozvykom trpia. Oboznámili sa aj  

s termínom pasívne fajčenie a jeho rizikami. Vedia že fajčenie nie je nebezpečné len pre 

zdravie fajčiara ale aj pre zdravie ľudí v tesnej blízkosti, o dieťati rastúcom v matkinom 

bruchu už ani nehovoriac. Dozvedeli sa o rôznych chorobách ktoré môžu vzniknúť ako 

následok častého fajčenia a videli ako vyzerajú poškodené orgány fajčiarov.  

 

„Prevencia proti droge“ – prednáška. 

Prednášajúci: kpt. Lang 

Dátum: 30.11.2015 

Trieda: 3.B, 4.A, 4.C, 4.D, 6.trieda, 7.B, 8. trieda 

Počet žiakov: 43 

Prednáška bola obohatená aj krátkym filmom o nebezpečnosti a následkoch fajčenia 

a zneužívania alkoholu mladistvými. 

Prednášku viedol kpt. Lang z OR PZ SNV. Žiakom boli podané informácie 

týkajúce sa zdravotných a spoločenských následkov pri užívaní alkoholu, riedidiel a fajčení 
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tabakových výrobkov. Dozvedeli sa o počte ľudí, ktorí na Slovensku ale aj vo svete týmito 

zlozvykmi trpia. Oboznámili sa aj  s termínom pasívne fajčenie a jeho rizikami. Vedia že 

fajčenie nie je nebezpečné len pre zdravie fajčiara ale aj pre zdravie ľudí v tesnej blízkosti, 

o dieťati rastúcom v matkinom bruchu už ani nehovoriac. Dozvedeli sa o rôznych 

chorobách ktoré môžu vzniknúť ako následok častého fajčenia nadmerného pitia alkoholu 

a videli ako vyzerajú poškodené orgány fajčiarov.  

Na prednáške boli žiaci upozornení na bezpečné správanie sa na cestách. 

 

December:  

 „Droga a ja“ – výtvarná téma. 
Dátum: 18.12.2015 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 26 

Najlepšie práce boli vystavené na nástenke. Žiakom som čítal z knihy od Jeana 

Breuila – Filipove dobrodružstvá (kniha sa týka problémov alkoholizmu, fajčenia a drog). 

Deti si zároveň pozerali ilustrácie. Mohli tak voľne tvoriť na dej, ktorý som čítal. Alebo 

tvorili priamo, spomienky z prežitého pri kontakte s drogou. 

 

Február:  

„Športom proti droge“ – športová akcia. 

Dátum: 10.2.2016. 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 24. 

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

pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity. 

Keďže tohtoročné zima nám sneh veľmi nedopriala, presunuli sme športové 

aktivity do školy. Žiaci si mohli zasúťažiť v stolnom tenise, v preskakovaní na švihadle 

a skákaní cez lano. 

 „Droga a ja“ – výtvarná téma. 
Dátum: 23.2.2016 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 21 

Žiaci prvého a druhého stupňa výtvarne spracovali tému „droga a ja“. Najlepšie 

práce boli vystavené na nástenke. Rozprávali sme sa o deťoch a maloletých ktorý užívajú 

škodlivé návykové látky a o škodlivých následkoch ktoré tieto látky zanechávajú na 

detskom organizme.  

 

Marec: 

„Škodlivosť drogy a škodlivosť fajčenia“ – prednáška. 

Dátum: 22.3.2016 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 21 

Prednáška bola obohatená aj krátkym filmom o nebezpečnosti a následkoch fajčenia. 

Žiakom boli podané nové informácie týkajúce sa tejto témy. Dozvedeli sa o počte 

ľudí, ktorí na Slovensku ale aj vo svete týmto zlozvykom trpia. Oboznámili sa aj  

s termínom pasívne fajčenie a jeho rizikami. Vedia že fajčenie nie je nebezpečné len pre 

zdravie fajčiara ale aj pre zdravie ľudí v tesnej blízkosti, o dieťati rastúcom v matkinom 

bruchu už ani nehovoriac. Dozvedeli sa o rôznych chorobách ktoré môžu vzniknúť ako 

následok častého fajčenia a videli ako vyzerajú poškodené orgány fajčiarov. 

Apríl: 

„Športom proti droge“ – športová akcia. 



 

49 

 

Dátum: 8.4.2016. 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 26. 

Po krátkom rozhovore o nebezpečnosti a škodlivosti drog sme sa rozprávali 

o prevencii pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity.  

Deti mohli súťažiť vo volejbale, futbale ale aj preťahovaní sa lanom. Deti sa mohli 

vyblázniť na bicykloch. 

 

Jún: 

„Športom proti droge“ – športová akcia. 

Dátum: 2.6.2016. 

Trieda: 9.B., 5.B, 4.B, 3.A a 2.ročník. 

Počet žiakov: 22. 

Po krátkom rozhovore o nebezpečnosti a škodlivosti drog sme sa rozprávali 

o prevencii pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity.  

Deti mohli súťažiť vo volejbale, futbale ale aj preťahovaní sa lanom. Deti sa 

mohli vyblázniť na bicykloch. 

 

„Zober loptu, nie drogy“. 

Dátum: 7.6.2016. 

Trieda:1. tr., 2. tr., 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A,5.B, 6.tr., 7.A, 7.B, 8.tr., 9.A, 9.B  

Počet žiakov: 115. 

Športová akcia sa niesla pod názvom „zober loptu nie drogy“.Deti mohli súťažiť vo 

volejbale, futbale ale aj preťahovaní sa lanom. Ďalej triafaní na cieľ, pozemnom hokeji 

a iných športoch.  

 

V anonymnom prieskume sa zúčastnilo 50 žiakov zo 147. Odpoveďou áno odpovedalo: 

 2014/2015 2015/2016 

Zapálil si si niekedy cigaretu? 80% 69% 

Budeš fajčiť ak ti niekto ponúkne cigaretu? 72% 50% 

Fajčíš pravidelne? 66% 38% 

Vypil si niekedy pohár vína, piva alebo pálenky? 76% 73% 

Piješ alkohol aspoň raz do mesiaca? 50% 38% 

„Fetoval“ si niekedy toluén? 52% 46% 

„Fetuješ“ toluén aspoň raz do mesiaca? 32% 15% 

Fajčil si niekedy marihuanu? 26% 7% 

*V  %. 

 

Na škole v šk. roku 2015/2016 neboli vykonané žiadne pohovory s rodičmi na základe 

podozrenia z užívania omamných látok ich deťmi. Minulý školský rok bol pohovor 

a záznam vykonaný u štyroch žiakov. 
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Príloha č. 3 

 

Záverečná správa výchovného poradcu za školský rok 2015/2016 
 

Vypracovala: Mgr. Semanová Sylvia 

Dátum: 27.06.2016                                                      

      Cieľom mojej práce v tomto školskom roku je viesť žiakov k manuálnej práci, rozvíjať  

potrebu ďalej študovať a umiestniť čo najväčší počet žiakov do odborného  učilišťa, aby sa 

čo najlepšie pripravili pre svoje ďalšie povolanie a svoj život.  

Činnosť prebieha podľa schváleného celoročného plánu, ktorý som vypracovala 

v septembri. 

 
Výchovné poradenstvo   

- Poradenská činnosť 

- Profesijná orientácia 

 

Poradenská činnosť 

-    poradenstvo pri voľbe povolania 

- poradenstvo pri vyhľadávaní škôl a školských zariadení vhodných pre 

vzdelávanie a výchovu  konkrétnych detí a mládeže so  špeciálno-pedagogickými 

potrebami 

-    riešenie výchovných  problémov a problémových žiakov školy 

- pomoc pri poruchách učenia a správania 

-    poradenský servis pre učiteľov 

- poradenský servis pre rodičov 
 

Profesionálna orientácia   
   Vedenie evidencie záujmu končiacich  žiakov o štúdium   v  OU . Priebežná evidencia a  

dopĺňanie následných  zmien . 

Vypísanie, doplnenie, kontrola a zaslanie prihlášok a skompletizovanej dokumentácie  

žiakov do OU . 

Priebežná konzultácia pre rodičov a žiakov počas celého školského roka: 

 

Konzultačné hodiny: 

Spôsob komunikácie: 

Osobne:   -v párny týždeň :        Utorok -  08,30 hod. – 09,15 hod. 

                -v nepárny týždeň :    Utorok -  14,15 hod. -  15,00 hod. 

 

Tomuto cieľu  som prispôsobila aj svoju celoročnú činnosť. 

V septembri som zorganizovala besedu na tému: Ako sa správne učiť. 

V októbri som previedla kolektívne a skupinové rozhovory s končiacimi žiakmi, za 

účelom zistenia predbežného  záujmu o štúdium v OU v nasledujúcom školskom roku. 

A taktiež som uskutočnila prednášku na tému Šikanovanie zahrňujúce kyberšikanu.     

V novembri, okrem práce v – programe PROFORIENT v snahe pomôcť žiakom pri 

výbere zamestnania som uskutočnila besedu  : „Čím chcem byť“, ktorej sa zúčastnili 

končia žiaci školy.  

Zároveň som zistila záujem o pripravovanú exkurziu do OU. 

Na mesiac december som mala naplánovanú exkurziu do OU v Prakovciach 

a taktiež do závodu v Prakovciach, ale pre nezáujem sa táto exkurzia neuskutočnila. 
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21. januára 2016 som uskutočnila exkurziu do SSOŠ  SEZ Krompachy, kde sa žiaci 

oboznámili s možnosťami a podmienkami štúdia.  Boli prevedení odbornými učebňami a 

triedami.     

O odborné učilište mali žiaci  veľký záujem  z dôvodu,  že sa nachádza v meste bydliska.      

Náväzne som uskutočnila besedu s končiacimi žiakmi  na tému  : „Profesijná orientácia“ 

V mesiaci január som sa tiež venovala skompletizovaniu  prihlášok žiakov 

hlásiacich sa do OU v programe PROFORIENT. 

25. februára 2016 som zorganizovala besedu na tému „ Násilie, nevhodný prejav 

správania. 

17. marca 2016 sme navštívili mestskú knižnicu 

V mesiaci apríl dňa 29. apríla 2016 sme zrealizovali akciu Zber odpadkov na 

Líščom vrchu, ktorou sme chceli viesť žiakov k manuálnej práci. 

V máji som uskutočnila besedu na tému: Tolerancia/Intolerancia zameraná na 

elimináciu prejavov rasizmu a podpory globálnej výchovy pre žiakov. 

Zabezpečenie prijímacích pohovorov a účasť všetkých žiakov, ktorí sa hlásia do OU. 

V mesiaci jún sa uskutočnila beseda na tému: Práva dieťaťa v rámci výchovy k 

ľudským právam, Správanie sa počas letných prázdnin.  

V tomto školskom roku  si  splnilo povinnú školskú dochádzku 25 žiakov našej školy . 

Z tohto počtu  : 

- 12  žiakov  sa hlási do Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy – z toho 7 

chlapcov a 5 dievčatá, 

- 6 chlapci sa hlásia na študijný odbor stavebná výroba – stavebné práce, 1 chlapec a 5 

dievčat sa hlási na odbor obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiX8bzg6cfNAhXBchQKHXDhB9MQFggsMAU&url=https%3A%2F%2Fssos.edupage.org%2F&usg=AFQjCNH5mcuHICo7szcGc7rElIXhdze21w&bvm=bv.125596728,d.bGg
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Príloha č. 4 

 

Záverečná správa z plánu práce environmentálnej výchovy za školský 

rok 2015/2016 
 

Vypracovala: Mgr. Lucia Galdunová 

Dátum: 24.06.2016                                          

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

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

človeka ako elementu prostredia. Z toho vyplývajú vzťahy: 

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

 človeka k prírode ako podmienke jeho života; 

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

 človeka k ostatným ľuďom.         

      Environmentálna výchova má poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti na pochopenie 

javov a vzťahov  v životnom prostredí, na riešenie problémov, ktoré súvisia so 

starostlivosťou o životné prostredie, s jeho ochranou a skvalitňovaním.  

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

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

so starostlivosťou o životné prostredie, s jeho ochranou, a skvalitňovaním. 

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

školy aj celého školského okolia ako aj svojho domáceho prostredia. 

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

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

výživy. 

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

pripomenuli rôzne vianočné zvyky a tradície. 

      V januári a februári sme rozobrali tému globálne problémy Zeme.  

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

Zeme.     

      Máj sme venovali téme populačná explózia vo svete a posledný mesiac školského roka- 

jún, bol venovaný téme chránené živočíchy, rastliny a územia.    

      Environmentálna výchova a globálne vzdelávanie je náročný a zložitý celospoločenský 

proces, ktorý patrí do oblasti celoživotného vzdelávania. Environmentálna výchova je 

výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, 

iným tvorom a k sebe samému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Záverečná správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu za školský rok 2015/2016 

 
Vypracovala: Mgr. Marta Belejová 

Dátum: 23.06.2016                                   

Činnosť prebiehala podľa schváleného celoročného plánu. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade 

s vedeckými poznatkami a etickými normami.  

Mojim hlavným cieľom bolo: 

- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, 

            iných v diskusii . 

- viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými

             a nedovolenými telesnými dotykmi   

- viesť žiakov k tomu, aby si postupne   uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so 

            zreteľom na spoločensko – mravné normy vzájomného správania, 

- zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne 

vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti, 

- pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto 

      s láskou vychovávať 

Snažila som sa: 

- poskytnúť optimálny rozsah informácií o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania 

tak, aby pochopili ich biologické zákonitosti a individuálne rozdiely 

- formovať ich pozitívny prístup k sebe, svojmu telu a vzhľadu 

- dať im vhodné informácie o zásadách zdravého spôsobu života 

- vytvoriť atmosféru dôvery a otvorenosti a viesť ich pochopeniu vlastnej zodpovednosti za 

zvolenú životnú cestu, 

- posilniť ich povedomie o správnych návykoch v rámci fyzickej sa duševnej hygieny. 

-  

Plánované a uskutočnené akcie v tomto školskom roku: 

 

 8.10. 2015 - Mesiac úcty k starším -  Beseda 

18.11. 2015 – Svetový deň prevencie týrania detí -  Prednáška 

December – Prípravy na Vianoce  - výroba svietnikov a Vianočných ozdôb, výzdoba    

15.1 2016 – Zdravý životný štýl – Ochutnávka ovocia , rozprávanie o zdravom životnom 

štýle 

12.2.2016 – Deň zaľúbených – Výroba darčekov pre svojich najmilších 

25.2.2016 – Tak sa to začalo – Kamarátstvo , priateľstvo - Beseda 

10.3.2016 – Puberta, pohlavné choroby a antikoncepcia-  

                   Beseda spojená s čítaním zdravotníckych  letákov                

25.3.2016 – Vznik a vývin jedinca – Diskusia s premietaním filmu 

7.4.2016 – Tak sa to začalo – Splodenie potomka – Diskusia spojená s premietaním filmu 

9.5.2016 -  Deň matiek – Výroba srdiečka pre mamku 

16.5.2016 – Deň rodiny -  Beseda spojená s premietaním filmu na interaktívnej tabuli 

1.6.2016 -  MDD – Zábavné dopoludnie na Čarde spojené s opekaním klobásy 



 

54 

 

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

vekovú kategóriu žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti, ako aj 

špecifické podmienky školy. Treba pritom rátať aj s výchovnými vplyvmi rodinného 

prostredia. Žiakov treba viesť k osvojeniu takých životných zásad a postojov, aby 

v reálnych životných situáciách konali zodpovedne, vedeli odolávať negatívnym vplyvom 

okolia a dokázali v dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, 

k úcte, vernosti, tolerancii a dokázali byť zodpovednými a láskavými rodičmi. 

Osou VMR sú informácie, postoje, zručnosti a správanie, ktoré sa dotýkajú 

intímnych situácií, vzťahov a javov. Preto učiteľ musí v žiakoch vzbudiť veľký stupeň 

dôvery, aby boli ochotní zveriť sa mu, pýtať sa a samozrejme i dôveru v pravdivosť a 

zmysluplnosť jeho výchovného konania.  
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Príloha č. 6 

 

Záverečná správa o činnosti koordinátora prevencie kriminality,  

delikvencie a šikanovania  v školskom  roku  2015/2016 

 
Vypracovala: Mgr. Svetlana Dravecká  

Dátum: 29. 6 2016                                                 

Hlavné úlohy: 

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

kriminality a šikanovania. 

2. Zistovanie aktuálneho stavu kriminality a šikanovania. 

3. Riešiť problémy súvisiace s kriminalitou a šikanovaním. 

4. Spolupráca s rodičmi žiakov v oblasti prevencie kriminality a šikanovania. 

5. Realizovať  aktivity a besedy v škole. 

6. Zlepšiť stav výchovy žiakov s dôrazom na prevenciu kriminality a šikanovania. 

 

Jednotlivé akcie prebiehali podľa plánu. 

V mesiaci september bola urobená  nástenka na tému prevencia proti kriminalite 

a šikanovaniu. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili so školským poriadkom so 

zvýraznením riešení problematiky šikanovania a kriminality. 

V mesiaci október bol pomocou dotazníka zistený  aktuálny stav v oblasti 

šikanovania v 5. 6. 8. 9 roč. Na základe výsledkov odporúčam, aby triedni učitelia na 

Špeciálnej  základnej školy predcházali slovnému šikanovaniu, pomocou preventívnych 

opatrení. 

V mesiaci november som zapojila žiakov z 8. a 9. ročníka na  vytvorenie  reklamy 

proti  šikanovaniu v triedach  a škole. 

December bol  zameraný na „Zdravý životný  štýl“. Rozoberali sme otázku: „ Ako 

zdravo žiť?“. Medzi rizikové faktory, ktoré vplývajú na život človeka patria: fajčenie, 

nezdravá výživa, alkohol, nadmerná hmotnosť. Žiaci sa  pomocou prezentácie  dozvedeli: 

„Čo je životný štýl, čo sú záľuby  a ako ich  rozvíjať. 

Január bol zameraný na: „Olympiádu ľudských práv“.   Ľudské práva a slobody sú 

pevne spojené so životom každého človeka. Každý človek sa s nimi narodí a s nimi aj 

umiera. K ľudským právam patrí: Právo na život, právo na osobnú slobodu, právo na 

bezpečnosť, právo na slobodu pohybu, právo na slobodu  prejavu. Každý  občan má právo 

vlastniť majetok. 

V mesiaci február pomocou prezntácie sa žiaci dozvedeli čo sa považuje za 

šikanovanie v škole v triede. Žiaci sa aktívne  zapájali  do diskusie. 

  Marec:  Som si rozdelila na dve časti:  

 V prvej časti  si žiaci zopakovali čo je šikanovanie, kedy hovoríme o šikanovaní, čo majú 

robiť, keď sa stanú svedkom toho, že jeho  kamaráta šikanujú starší žiaci v škole a hlavne 

na koho sa majú obrátiť a požiadať o pomoc,  ak sa so šikanovaním stretnú či už v škole, 

doma, alebo aj na ulici.  

 V druhej časti žiaci 6. Ročníka nakreslili plagát: „STOP ŠIKANOVANIU“, ktorý sme 

zavesili na nástenku. 

Apríl bol zameraný na tému: „Zdravá a harmonická rodina záruka pre optimálny 

telesný a duševný vývin dieťaťa. Rodina základ spoločnosti“. Žiaci sa  rozhovorom 

dozvedeli, kto tvorí rodinu, akú funkciu má rodina, aby svoje deti  vychovávali v rodinnom 

kruhu, kde netreba zabúdať na  lásku a pohodu. 

V  Máji  boli rozhovory na temu: „Domáce násilie“, kde prebieha, aké formy 

domaceho násilia máme a na koho sa obrátiť v prípade domáceho násilia:   



 

56 

 

Polícia - tel. 158 

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia  

 Linka pomoci obetiam - 0850 111 321 

Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze  

V mesiaci Jún diskusia na tému: „Verejný poriadok v meste a v okolí bývania“. 

Povedali sme si aký máme odpad ako ho triedime  Prírodný odpad - v kolobehu látok 

rastliny – bylinožravce - mäsožravce - chrobáky. Odpad vzniknutý v dôsledku ľudskej 

činnosti, ktorý sme boli zberať. 
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Príloha č. 7 

 

Záverečná správa koordinátora pre ľudské a detské práva  za školský 

rok 2015 /2016 

 
Vypracovala: Mgr. Martina Záhradníková 

Dátum: 24. 06. 2016                                          

Problematika ľudských práv a práv dieťaťa je stará ako samotné ľudstvo. Vývojom 

ľudskej spoločnosti rástla potreba presadzovať práva jednotlivcov a napokon všetkých ľudí 

tejto planéty. Život každého človeka je od narodenia spätý s určitými pravidlami a zvykmi. 

Každý človek /teda aj dieťa/ má v spoločnosti svoje práva, ale zároveň i povinnosti. 

Poznať svoje práva, využívať ich a súčasne dodržiavať povinnosti je základným právom, 

ale aj povinnosťou každého jednotlivca.               

Hlavnou úlohou bolo viesť deti k poznaniu, že práva patria všetkým deťom bez 

rozdielu, že nie na všetko majú právo, že každé právo súvisí s výkonom povinností 

a zodpovednosti. 

Rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa, t.j. životné zručnosti či komplex spôsobilostí tak, 

aby preukázali vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti ľudských práv a práv všetkých detí 

bez rozdielu.  

Cieľom výchovy k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti, zručnosti a 

postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej 

participácie na vývoji demokratickej spoločnosti, v súlade s hodnotami, ako sú ľudské 

práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Učiť sa vnímať rozdiely medzi rešpektovaním 

práv a ich porušovaním. 

Počas školského roka  sme vytvorili také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cítilo 

bezpečne, dobre, sebaisto. Práva dieťaťa boli v centre záujmu. Kľúčovým bola - 

participácia, rešpekt a zodpovednosť. Snažili sme sa, aby si žiaci primerane svojmu veku 

a schopnostiam osvojovali základné pojmy a zručnosti z oblasti ľudských práv 

prostredníctvom zážitkového učenia a prostredníctvom rôznych aktivít. 

So žiakmi sme zhotovili nástenku, ktorá obsahovala práva detí, informácie o práci 

UNICEF, číslo Linky detskej istoty 116 111 

Do Školského vzdelávacieho programu sme uviedli, že rešpektovanie a výučba práv detí je 

jedným zo základných smerov stratégie školy. Škola rešpektovala názory, návrhy a  

pripomienky žiakov.  

So žiakmi sa plnili aktivity z plánu práce.  V decembri sme riešili problematiku 

ľudských práv a práv dieťaťa. Vývojom ľudskej spoločnosti rástla potreba presadzovať 

práva jednotlivcov a napokon všetkých ľudí tejto planéty. Život každého človeka je od 

narodenia spätý s určitými pravidlami a zvykmi. Každý človek /teda aj dieťa/ má 

v spoločnosti svoje práva, ale zároveň i povinnosti. Poznať svoje práva, využívať ich 

a súčasne dodržiavať povinnosti je základným právom, ale aj povinnosťou každého 

jednotlivca.               

V marci sme si besedou pripomenuli Deň zápasu za ľudské práva. Podstatu 

ľudských práv, kde chránime nenarodený život, náboženskú slobodu, právo na rovnosť, 

ľudskú dôstojnosť, či slobodu prejavu. 

V júni sme si prezentáciou pripomenuli Svetový deň proti detskej práci. Spolu so žiakmi 

sme si prečítali formou prezentácie práva dieťaťa a porozprávali sme sa ako bojovať proti 

detskej práci. 

Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytostiam. Bez nich by ľudia strácali 

dôstojnosť a nemohli by sa vyvíjať. Aj keď sú ľudia rôzni, ich základné životné potreby sú 

rovnaké. Preto práva, ktoré im tieto potreby zabezpečujú, označujeme ako základné ľudské 
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práva. Ľudské práva možno charakterizovať ako základné práva a slobody, ktoré patria 

každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú 

alebo štátnu príslušnosť.  
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Príloha č. 8 

 

Záverečná správa koordinátora IKT a pre digitálnu a počítačovú 

gramotnosť za školský rok 2015/2016 
 

Vypracovala: Mgr. Janka Koršňáková 
Dátum: 24. 06. 2016                       

                    

Základné úlohy 

 
1. Informatizácia v oblasti IKT  

2. Informatizácia priestorov školy  

3. V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 

metód s využitím IKT a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto 

oblasti. 

4. Zvýšenú  pozornosť  venovať  ochrane  detí  a  žiakov  pri  používaní  internetu           a  

využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 

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

5.  Využívať digitálny vzdelávací obsah  

6. Spolupracovať so správcom počítačovej siete 

 

Informačné a komunikačné technológie zasiahli prakticky do všetkých oblastí ľudskej 

činnosti. zvlášť intenzívne ovplyvňujú oblasť učenia a učenia sa. Vzhľadom na fakt, že 

žijeme v dobe, v ktorej je nevyhnutné celoživotné vzdelávanie a flexibilita, je nutné využiť 

informačné a komunikačné technológie tak, aby sa premenili na strategický nástroj.  

Pod pojmom informačno-komunikačné technológie (IKT) rozumieme informačné zdroje 

ako sú Internet, CD ROM aplikácie a rôzne multimediálne a hypermediálne prvky, ktoré sa 

využívajú vo vyučovacom procese. Tieto technológie pôsobia na všetky ľudské zmysly. 

Vďaka týmto svojim novým možnostiam nadobúdajú dôležitú úlohu pri získavaní 

poznatkov a informácií a riadení poznávacieho procesu. 

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych 

formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom informačných                  

a komunikačných technológií. Hoci jej zvyšovanie je jednou z absolútnych priorít EÚ, 

Slovensko vo viacerých parametroch viac či menej výrazne zaostáva. 

 

V priebehu školského roka som sa zamerala: 

- na využívanie didaktickej techniky (notebook, dataprojektor), edukačného softvéru 

a digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vyučovacom procese v rámci jednotlivých 

predmetov  

- vzbudenie záujmu o IKT, rozvíjanie kompetencií detí a žiakov v oblasti IKT (komunikácia 

cez internet, posielanie pošty, správ, vyhľadávanie informácií a i.)  

- v oblasti IKT som poskytovala kolegom odbornú informatickú spoluprácu  

- venovala som pozornosť ochrane žiakov pri používaní internetu, naučili sme sa využívať 

internetové stránky bezpečne - www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, 

www.ovce.sk 

- na prevenciu v oblasti internetového ohrozenia žiakov (prednáškami, besedami 

a prezentáciami upozorním na Medzinárodný deň nezvestných detí, Európsky deň ochrany 

osobných údajov, Deň počítačovej bezpečnosti) 

- na spoluprácu s vedením školy  

- na spoluprácu so správcom počítačovej siete 

Uskutočnené aktivity: 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.ovce.sk/
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IX. Internet a vyhľadávanie informácií 

X. ovce.sk 

XI. Deň počítačovej bezpečnosti 

XII. Power point 

I.      Európsky deň ochrany osobných údajov 

II. Svetový deň bez mobilu 

III. Nebezpečenstvá internetu 

IV. Detské internetové stránky 

V. Medzinárodný deň nezvestných detí 

VI. Svetový deň proti detskej práci 
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Príloha č. 9 

 

Záverečná správa koordinátora pre finančnú gramotnosť za školský rok 

2015/2016 
 

Vypracovala: Mgr. Anna Harmanová 

Dátum: 24.6. 2016                                                     

V danom školskom roku sme postupovali podľa vopred pripraveného plánu a so 

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

v jednotlivých mesiacoch: 

1. zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a službách, 

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

za daných podmienok, 

3. hospodárnosť v domácnosti, 

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

Finančnú gramotnosť sme realizovali formou besied a prezentácie v PowerPoint na 

IKT tabuli, rozhovorov, situačnej a rolovej hry a výtvarnej súťaže. Žiakov sme učili 

o ľudských hodnotách a potrebách, klamstve, podvodoch, rodinných a spoločenských 

potrebách, hotovostnej a bezhotovostnej platbe, banke, dohode, zamestnaní, povolaniach 

a rodinnom rozpočte. Pri hre na obchod sme poukázali na spôsob šetrenia a pri hre na 

poisťovňu zmysel poistenia vo všeobecnosti. Na poslednej aktivite žiaci na omaľovánku 

vymaľovali podľa skutočnosti euromince a eurobankovky. Finančná gramotnosť je 

súčasťou obsahu jednotlivých predmetov a je zrealizovaná do tematicky výchovno-

vzdelávacích plánov. 

V rámci čiastkových kompetencií, na základe aktivít, žiaci sa naučili: 

September 2015 – Základné ľudské hodnoty 

- pomenovať základné ľudské potreby a základné ľudské hodnoty                            

Október 2015 – Zahráme sa na obchod 

- uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov 

November 2015 – Klamstvo, podvod, nečestnosť 

- navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých sa stretli s klamstvom, podvodom, nečestným 

správaním 

December 2015 – Osobné potreby, rodinné potreby 

- pomenovať osobné a rodinné potreby 

Január 2016 – Zamestnanie, povolanie, záujmy  

- opísať vzťah povolanie - zamestnanie  

- vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote vo všeobecnosti 

Február 2016 – Príjmy, výdavky, rodinný rozpočet 

- roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v domácnosti 

Marec 2016 – Hotovosť, hotovostná a bezhotovostná platba  

- opísať, že čo všetko rodičia v domácnosti platia 

- vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách 

Apríl 2016 – Banka 

- vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách 

Máj 2016 – Hra na poisťovňu 

- vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť 

- na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje 

Jún 2016 – Finančné prostriedky 

- rozoznať bankovky a eurobankovky 

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

 

Záverečná správa koordinátora Prvej pomoci za školský rok 2015/2016 

 
Vypracovala: Mgr. Alena Lešková 

Dátum: 24.6. 2016                                                     

 
Cieľom koordinátora prvej pomoci  v tomto školskom roku bolo opäť upevňovanie 

už osvojených  základných vedomostí a zodpovedných postojov  žiakov  Špeciálnej 

základnej školy v oblasti poskytovania prvej pomoci v rámci ich možností 

a oboznámiť ich s prevenciou  najmä počas účelových cvičení a iných podobných 

aktivít školy. 
 

 Zamerala som sa aj na prevenciu proti bežným ochoreniam ako je chrípka. Viesť 

žiakov  k hlbšiemu poznaniu tohto ochorenia a porozumeniu  prevencie a liečenia  

chrípky a vytvoreniu zmyslu pre osobnú zodpovednosť  v tejto oblasti. 

 

Ďalšou úlohou koordinátora prvej pomoci bola kontrola obsahu lekárničiek, 

dopĺňanie obsahu lekárničiek podľa aktuálnych predpisov a taktiež aj kontrola exspirácie 

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

Ul.SNP  a Lorencovej ulici. 

 

 

Aktivity: 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri otvorených poraneniach 

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

- Upozorniť a upovedomiť žiakov „Ako predchádzať  chrípke“ 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri bezvedomí 

- Oboznámiť žiakov s Medzinárodným dňom Červeného kríža 

- Oboznámiť žiakov so  Svetovým dňom Prvej pomoci 

- Prevencia proti bežným ochoreniam 
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Príloha č. 11 

 

Záverečná správa vedúcej metodického združenia za šk. rok 2015/2016 

 
Vypracovali: Mgr. Mária Pitoňáková, PaedDr. Veronika Kahanová 

Dátum: 23.6. 2016                                                     

 

V školskom roku 2015/2016 sme sa zamerali na: 

 tvorivé dielne s hlinou, 

 rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti a na čítanie 

s porozumením, 

 vzájomné hospitácie pedagogických zamestnancov, 

 zvýšenie pozornosti odborno-metodickej problematike vyučovania v špeciálnej škole, 

 kolektívne a tvorivo riešené aktuálne pedagogické problémy, 

 zvyšovanie  odbornosti priebežným štúdiom odbornej pedagogickej literatúry               a 

kontinuálnym vzdelávaním pedagogických pracovníkov školy, 

 oboznamovanie sa s modernými stratégiami a progresívnymi metódami a formami 

vyučovania, 

 úpravu školského vzdelávacieho programu, 

 štúdium legislatívy a aktualít v rámci školského rezortu. 

 

Aktivity, ktoré sme vykonali v školskom roku 2015/2016 

september: 

1. rozdelenie úloh na školský rok 2015/2016, 

2. rozdelenie učebných osnov – variant B (prvý, druhý, piaty, šiesty ročník) pedagogickým 

zamestnancom, 

3. oboznámenie s prierezovými témami tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ), 

regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RLK) a ich doplnenie do TVVP, 

4. rozdelenie predmetov k vypracovaniu komisionálnych testov pre variant B, 

5. oboznámenie pedagogických zamestnancov so vzájomnými hospitáciami, 

6. úprava ŠkVP – obsah jednotlivých kapitol, 

 

október: 

1. kontrola TVVP a doplnenie prierezových tém, 

2. kontrola učebných osnov – prvý, druhý, piaty, šiesty ročník vo variante B, 

3. tvorba štatútu metodického združenia, 

4. úprava ŠkVP – obsah jednotlivých kapitol, doplnenie prierezových tém TBZ a RLK, 

úprava učebných osnov pre 1., 2., 5. a 6. ročník vo variante B, 

 

november: 

1. kontrola učebných osnov – prvý, druhý, piaty, šiesty ročník vo variante B, 

2. tvorba štatútu metodického združenia, 

3. kontrola komisionálnych testov pre variant B, 

4. organizácia metodického dňa – keramický workshop, 

5. rozdelenie učebných osnov – variant B (tretí, štvrtý, siedmy, ôsmy, deviaty a desiaty 

ročník) pedagogickým zamestnancom, 

6. tvorba štatútu metodického združenia, 

7. úprava ŠkVP – doplnenie projektu Škola priateľská k deťom, zmena internetovej adresy 

školy, 
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december: 

1. úprava ŠkVP – rozšírenie obsahu kapitoly č. 1 

2. kontrola komisionálnych testov pre variant B, 

 

január: 

1. rozdelenie učebných osnov – variant C pre všetky ročníky, 

2. úprava ŠkVP – rozšírenie obsahu podkapitoly č. 3.1, 

 

február: 

1. organizácia metodického dňa – keramický workshop, 

2. vypracovanie vzoru klasifikačného poriadku, 

3. pridelenie vzdelávacích oblastí učiteľom na tvorbu klasifikačného poriadku, 

4. úprava ŠkVP – úprava učebných osnov pre 3., 4., 7., 8., 9. a 10. Ročník vo variante B, 

 

marec: 

1. kontrola a úprava klasifikačného poriadku, 

2. úprava ŠkVP – doplnenie nových podkapitol č. 9.1, 9.2, 9.4, 

 

apríl: 

1. úprava ŠkVP – úprava kapitoly č. 5, 

 

máj: 

1. zber predhospitačných a hospitačných záznamov zo vzájomných hospitácií, 

2. kontrola a úprava učebných osnov vo variante C 

3. štúdium inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

4. úprava ŠkVP – úprava podkapitol 4.3 a 4.5, úprava príloh – učebné osnovy, variant C, 

 

jún: 

1. organizácia metodického dňa – inovácia ŠVP, 

2. úprava UO a TVVP pre prvý, druhý, piaty a šiesty ročník vo variante A, B, C podľa 

inovovaného ŠVP a úprava TVVP z PVC pre 6. – 9. Ročník vo variante A, 

3. oboznámenie pedagogických zamestnancov s postupom pri vykonávaní komisionálnych 

skúšok, 

4. úprava ŠkVP – inovované učebné osnovy pre prvý, druhý, piaty a šiesty ročník vo variante 

A, B, C. 
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Príloha č. 12 

 

Záverečná správa predsedu internetovej komisie za školský rok 

2015/2016 

 
Vypracovali: Mgr. Janka Koršňáková, Ivan Šumjaci 

Dátum: 24.6. 2016                                                     

 

Webová stránka sa v modernej informačnej spoločnosti stáva významným médiom 

vhodným na prezentáciu. Je úžasným komunikačným prostriedkom medzi školou a 

rodičmi, potenciálnymi žiakmi, sponzormi, spolupracovníkmi a partnermi v projektoch. 

Poskytuje tiež dostatočný priestor na prezentáciu prác žiakov a zverejňovanie edukačných 

materiálov. Oficiálna webová stránka školy je právom označovaná za jej elektronickú 

vizitku. 

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

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

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

fotografií, zvukových nahrávok a i.), ktoré prispievajú k modernému obrazu školy, 

učiteľov     a samozrejme, aj žiakov. Je zdrojom relevantných informácií, týkajúcich sa 

vzdelávania. Významným médiom na prezentovanie školy sa taktiež stáva aj televízia a 

tlač (Kromsat, Krompašský spravodajca). 

 

 

V priebehu školského roka sme sa zamerali : 

 

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

publikovanie aktivít na internetovej stránke školy.  

- pravidelné kontrolovanie všetkého materiálu uverejneného na www stránkach školy, 

kontrolovali sme presnosť a aktuálnosť všetkých odkazov na stránkach školy.  

- zverejňovali sme uskutočnené aktivity školy v Krompašskom spravodajcovi a na 

videoslučke mestskej televízie Kromsat 

- spolupracovali sme s vedením školy  
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Príloha č. 13 

 

Záverečná správa zo zasadnutí rodičovských združení v školskom roku 

2015/2016 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 

Dátum: 23.6. 2016                                                     

 
Rodičovské združenie sa koná na škole podľa plánu, 3 až 4 krát ročne.  

 

1. Celoškolské rodičovské združenie sa konalo 2. septembra 2015. ZRŠ sa začalo hymnou, 

rodičov privítala riaditeľka Mgr. Figľárová. Na zasadnutí noví rodičia a žiaci boli 

oboznámení  s budovou školy, zmennosťou, počtom žiakov, počtom tried a s triednymi 

učiteľmi/ prváci/. Ďalej rodičia boli oboznámení s vnútorným poriadkom školy a so 

školským vzdelávacím programom. 

 

 2. Celoškolské a triedne rodičovské združenie sa konalo 26.11.2015, na ktorom rodičia 

boli oboznámení so zmenami vo vnútornom školskom poriadku, s povinnými a 

nepovinnými predmetmi. Prerokoval sa a odsúhlasil poplatok ZRŠ 5 € / výdaje na súťaže, 

cestovné a  na reprezentáciu školy. Rodičia si aj naďalej odsúhlasili starých členov: 

pokladníka –  Mgr. Belejovú, predsedu ZRŠ – Mgr. Ondášovú a člena z rodičov do výboru 

ZRŠ pani Lackovú. So stavom pokladne oboznámila Mgr. Belejová. Potom rodičia boli 

poslaní k triednym učiteľom. 

 

3. Celoškolské rodičovské združenie sa konalo 11.02.2016, na ktorom riaditeľka                      

Mgr. Figľárová vyhodnotila  polročné výchovno – vzdelávacie výsledky, dochádzku 

žiakov. Počty ospravedlnených a neospravedlnených hodín, žiadala, aby rodičia posielali 

deti do školy, nenechávali ich doma s mladšími súrodencami a ospravedlnenky nosili na 

čas. Výchovný poradca - Mgr. Semanová oboznámila rodičov o možnostiach ďalšieho 

vzdelávania končiacich žiakov na OU, žiadala rodičov,  aby  umožnili žiakom pokračovať 

v štúdiu, keďže sa môžu vzdelávať v meste Krompachy. 

 

4. Celoškolské rodičovské združenie sa uskutočnilo 10.06.2016, na ktorom riaditeľka                     

Mgr. Figľárová vyhodnotila  koncoročnú výchovno – vzdelávaciu činnosť, dochádzku 

žiakov a správanie. Mgr. Semanová /výchovný  poradca/ oboznámila rodičov o počte 

žiakov, ktorí budú pokračovať na OU v Krompachoch. So stavom pokladne rodičov 

oboznámila pokladníčka Mgr. Belejová. V závere Mgr. Ondášová vyhodnotila  úspechy 

školy a krúžkovú činnosť. 
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Príloha č. 14 

 

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

Krompachy za rok 2015/2016 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 

Dátum: 23.6. 2016                                                     

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

z.    o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  

 

1. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 20.10.2015. 

Na tomto zasadnutí RŠ informovala Mgr. Ondášová predsedníčka RŠ o zmene členov 

z radov rodičov, kde sa v RŠ  vzdala členstva pani Jarmila Dirdová a pán Ondrej Kaleja. 

Voľbami      na ZRŠ sa novými členmi za rodičov v RŠ stali pani Lacková Monika a pán 

Július Hanko. Riaditeľka  Mgr. Figľárová informovala o výchovno - vzdelávacích 

výsledkoch školy za školský rok 2014/2015. Ďalej o počte zamestnancov, žiakov 

zapísaných   do 1. Ročníka.    V tabuľkách porovnala dochádzku, kde skonštatovalo sa 

navýšenie neospravedlnených hodín. Informovala  o zlepšení materiálno technických 

podmienkach školy. Mgr. Pitoňáková oboznámila členov RŠ so školským vzdelávacím 

programom, kde poukázala na niektoré doplnené zmeny. Mgr. Ondášová informovala o 

zapojení sa školy do programu UNICEF – škola priateľská k deťom, pod vedením 

koordinátorky pre: Ľudské a detské práva  Mgr. Zahradníkovej. 

2. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 04.02.2016. 

Na zasadnutí RŠ ekonómka Bc. Bandžuchová informovala správou o výsledkoch 

hospodárenia za rok 2015, o rozpočte na rok 2016. Informovala o zakúpení nábytku do 

dvoch tried, o ochranných prostriedkoch a iných potrieb na prevádzku školy.  Výchovno – 

vzdelávacie výsledky za I. polrok 2015/2016 vyhodnotila riaditeľka Mgr. Figľárová, ktorá 

v tabuľke za 5 rokov porovnala: počty žiakov, hodiny - ospravedlnené, neospravedlnené, 

prospech žiakov.  Členov RŠ oboznámila so záškoláctvom. 

3. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 27.04.2016 

Na zasadnutí sa členovia RŠ oboznámili s výročnou správou o činnosti RŠ za školský rok 

2015/16 (Mgr. Ondášová). S prácou koordinátorov boli členovia oboznámení 

koordinátormi, ktorí prednesli svoje správy: správa o činnosti koordinátora – delikvencia 

a kriminalita (Mgr. Dravecká), správa o činnosti výchovného poradcu (Mgr.Semanová). 

 

4. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 22.06.2016 

Na tomto zasadnutí členov RŠ oboznámila Mgr. Figľárová, riaditeľka školy s výchovno – 

vzdelávacími výsledkami, dochádzkou a vyhodnotila koncepčný zámer školy. Mgr. 

Ondášová oboznámila členov RŠ s úspechmi a prezentáciou školy. Hospodársku činnosť 

školy vyhodnotila  Bc. Bandžuchová. 

 

 



 

68 

 

Príloha č. 15 

 

Záverečná správa o činnosti na úseku žiackej a učiteľskej knižnice za šk. 

rok 2015/2016 

 
Vypracovala: Mgr. Anna Šimková 

Dátum: 28.6. 2016                                                     

 

K 28.6.2016 je stav k knižnici nasledovný: učiteľská knižnica obsahuje 273 kníh 

a žiacka knižnica obsahuje 182 kníh.  

V dobe od 1.1.2016 do 28.6.2016 učitelia vo veľkej miere  využili možnosť 

vypožičania kníh . 

K dnešnému dňu, t. j. 28.6.2016 je stále vypožičaných 41 knižných publikácií.  
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Príloha č. 16 

 

Záverečná správa na úseku skladu školských učebníc za šk. rok 

2015/2016 

 
Vypracovala: Mgr. Darina Kandrová 

Dátum: 28.6. 2016                                                     

 

 

- Rozdávanie učebníc podľa potrieb pedagógov – noví  žiaci 

- Rozdávanie pracovných listov podľa potreby pedagógov 

- Objednávanie učebníc a pracovných listov 

- Priebežná sumarizácia učebníc 

- Zápis do príjmových dokladov 

- Záverečné preberanie učebníc od triednych pedagógov 

- Ukladanie podľa tried a triedenie 
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Príloha č. 17 

 

Záverečná správa činnosti asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia za šk. rok 2015/2016 

 
Vypracovala: Bc. Janka Šumjaciová 

Dátum: 27.6. 2016                                                     

 
V tomto školskom roku 2015/2016 som sa riadila plánom práce pedagogického asistenta. 

 

Zameranie na činnosť pedagogického asistenta 
 

-individuálny pedagogický prístup k žiakom s variantom B,C 

- pedagogický dozor počas prestávok  

- konzultácie s rodičmi 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

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

 

Absolvovanie akcií v školskom roku 2015/2016 

 

- mikulášsky večierok 

- úprava školského pozemku  

- beseda sexuálne zneužívanie, boj proti detskej pornografii, vykorisťovanie detí 

- beseda bezpečnosť pri práci správne zaobchádzanie s ručnými nástrojmi a pracovným  

  náradím  

- deň detí 

- Haloween 

- výtvarné súťaže 

- prednes poézie a prózy Slovo o slove 

- nácvik žiakov k prednesu poézie Úcta k starším, výroba darčekov 

- výtvarné súťaže 

 

Projekty v školskom roku 2015/2016 

 

- Biodiverzita 

- Modrá škola 

 

 

                                                            

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

Napomáhanie im do zaradenia sa do školského procesu. Vyučujúci učitelia mi vychádzali 

v ústrety, spolupráca s nimi mi priniesla nové skúsenosti a vedomosti do ďalšieho 

pracovného úspechu. 
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Príloha č. 18 

 

Záverečná správa činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením za šk. rok 2015/2016 

 
Vypracoval: Ivan Šumjaci 

Dátum: 27.6. 2016                                                     

 

V tomto školskom roku 2015/2016 som sa riadil plánom práce pedagogického 

asistenta. 

 

Zameranie na činnosť pedagogického asistenta 
 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- pedagogický dozor počas prestávok  

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

- individuálny pedagogický prístup k žiakom s variantom B, C 

 

 

Absolvovanie akcií v školskom roku 2015/2016 

 

- úprava školského pozemku  

- mikulášsky večierok 

- deň detí 

- Haloween 

- výtvarné súťaže 

- divadelné predstavenie Moja rodina 

- Zober loptu, nie drogy 

                                                            

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

Napomáhanie im do zaradenia sa do školského procesu. Vyučujúci učitelia mi vychádzali 

v ústrety, spolupráca s nimi mi priniesla nové skúsenosti a vedomosti do ďalšieho 

pracovného úspechu. 
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Príloha č. 19 

 

Záverečná správa činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením za šk. rok 2015/2016 
 

Vypracovala: Regína Bandžuchová 

Dátum: 23.6. 2016                                                     

 

V tomto školskom roku 2015/2016 som sa riadila plánom práce pre asistenta 

učiteľa, ktorý som mala vypracovaný na tento školský rok.  

 

Moja činnosť bola zameraná na:  
 

- individuálny pedagogický prístup k žiakom s variantom B, C 

- pedagogický dozor počas prestávok  

- konzultácie s rodičmi 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

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

 

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

 

- mikulášsky večierok 

- úprava školského pozemku 

- mesiac úcty k starším 

- beseda sexuálne zneužívanie, boj proti detskej pornografii, vykorisťovanie detí 

- beseda bezpečnosť pri práci správne zaobchádzanie s ručnými nástrojmi a pracovným 

   náradím  

- deň detí 

- beseda s ukážkami s oboznamovaním žiakov o zásadách prvej pomoci  

- beseda na tému spomíname na hallowen, všetkých svätých a pamiatku zosnulých 

 

                                                                                                                                                      

Mojou úlohou bolo počas celého školského roku rozvíjať schopnosti žiakov 

s variantom B,C a napomáhať im do zaradenia sa do školského procesu. Vyučujúci učitelia 

mi vychádzali v ústrety, spolupráca s nimi mi priniesla nové skúsenosti a vedomosti. 
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Príloha č. 20 

 

Záverečná správa činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením za šk. rok 2015/2016 

 
Vypracovala: Bc. Dominika Jurčišinová 

Dátum: 23.6. 2016                                                     

 

V školskom roku 2015/2016 moja práca zodpovedala plánu práce pre asistenta 

učiteľa, ktorý som mala vypracovaný na tento školský rok.  

 

Počas tohto školského roka som nadobudla nové skúsenosti so žiakmi 

vzdelávanými podľa učebných osnov vo variante B. Žiakom som bola  nápomocná pri  

zaradení sa do výchovno-vzdelávacieho procesu.                                                                                                  

Vyučujúci učitelia mi vychádzali v ústrety, spolupráca s nimi ma obohatila o nové 

skúsenosti, ktoré určite využijem vo svoje práci so žiakmi. 

 

Absolvovala som tieto akcie a aktivity: 
- pedagogický dozor počas prestávok  

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- Halloween – vyrezávanie rôznych ornamentov z tekvíc 

- beseda „Svetový deň vody“ 

- rekvizity a spolupráca pri akcii „Deň rodiny“ 

- projekt Modrá škola 

- projekt Biodiverzita 

- úprava školského pozemku 

- príprava žiakov na prednes poézie 

- účasť na súťažiach v poézii a próze „Slovo o slove“, „Gaňava Tarňava“ 

- člen kolégia „Zelená škola“ 

- beseda so žiakmi na tému „Fajčenie“ 

- výtvarná súťaž „Give me 5“ 

- výtvarná súťaž „Najkrajší kút v šírom svete“ 

- výtvarná súťaž „Maskot 112“ 

- výtvarná súťaž TV JOJ“ a iné 
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Príloha č. 21 

 

Plán koordinátora prevencie bezpečnosti a na úseku BOZP, PO a CO na 

školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: PhDr. Ingrid Gondová 
Dátum: 23.8.2016 

 

September: 

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

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

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

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

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

- vypracovanie  ročného plánu koordinátora                                                    

- meranie masiek a vypracovanie karty CO              

- počas školského roka sledovať školskú úrazovosť, registrovať a dbať na jej odstránení        

plnené priebežne počas roka                       

-  zhotovenie nástenky koordinátora              

-  sledovanie zmien smerníc počas celého roka   

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

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

- kontrola dodržiavania zákazu fajčenia v objekte školy          

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

spolužiakov, zamestnancov školy                                           

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

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

December: 

- kontrola ľadu na schodišti a dlažbe pred budovou ŠZŠ      

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

deťoch.                                                                                             

Január: 

- spolu s vedením školy kontrola a dodržiavanie zákazu pitia alkoholu a iných škodlivín 

v škole                                                                                  

- Cvičný poplach   

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

(beseda s pracovníčkou CPPPaP)  

Marec: 

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

-  kontrola zákazu fajčenia v objektoch školy   

Apríl: 

- Prezentácia: Šikanovanie na školách, pomoc žiakom, prevencia.  

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

  škole                                                                                        

Máj: 

- Kvíz: Predchádzanie úrazovosti pri športoch , na hodinách telesnej výchovy.   

-  Školské úrazy – beseda. 
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Jún: 

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

- Prezentácia: Slušné a bezpečné správanie sa počas letných prázdnin                                                                                       

- vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy  
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Príloha č. 22 

 

Plán Prvej pomoci na školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Alena Lešková 
Dátum: 25.8.2016 

 

Cieľom koordinátora prvej pomoci  je upevňovanie už osvojených  základných 

vedomostí a zodpovedných postojov  žiakov  Špeciálnej základnej školy v oblasti 

poskytovania prvej pomoci v rámci ich možností a oboznámiť ich s prevenciou .   
 

Mojou  prvoradou úlohou je najmä v rámci  účelových cvičení a iných podobných 

aktivít školy, ako aj priebežne počas celého školského roka oboznámiť žiakov 

s bezpečným správaním sa počas týchto aktivít, naďalej prehlbovať už čiastočne osvojené 

poznatky žiakov a odovzdávať nové teoretické a praktické poznatky o  poskytovaní prvej 

pomoci najmä prvej pomoci pri bezvedomí, úpale, popáleninách, pri  zatvorených a 

otvorených zlomeninách končatín ku ktorým dochádza pri najbežnejších životných 

situáciách najmä pri poľadovici v zime a extrémnych horúčavách v lete, kedy dochádza 

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

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

a porozumeniu jednotlivých oblastí poskytovania prvej pomoci a vytvoreniu zmyslu 

pre osobnú zodpovednosť  v tejto oblasti. 

 

Ďalšou úlohou koordinátora prvej pomoci je kontrola obsahu lekárničiek, dopĺňanie 

obsahu lekárničiek podľa aktuálnych predpisov a taktiež aj kontrola exspirácie 

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

SNP ulici a na Lorencovej ulici. 

 

 

Aktivity: 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri otvorených poraneniach 

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

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

letného obdobia“ 

- Názorné ukážky prvej pomoci pri bezvedomí 

- Oboznámiť žiakov s Medzinárodným dňom Červeného kríža 

- Oboznámiť žiakov so  Svetovým dňom Prvej pomoci 

- Prevencia proti bežným ochoreniam 
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Príloha č. 23 

 

Plán koordinátora environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

na školský rok 2016/2017  
 

Vypracovala: Mgr. Lucia Galdunová 
Dátum: 26.8.2016 

 

Plán práce environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania vychádza z Plánu práce 

školy na školský rok 2016/2017, v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre 

globálne vzdelávanie na obdobie rok 2012/2016, a zo vzdelávacích štandardov.  

     Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a 

najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý 

umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a 

prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 

      

Environmentálne aktivity rozvíjajú tieto kľúčové postoje a kompetencie žiakov: 

 vytvárať si pozitívny vzťah ku prírode a životnému prostrediu, 

 podieľať sa na ochrane kultúrnych a historických hodnôt, 

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

styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

 uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 

k životnému prostrediu, 

 uplatňovať ekologické a estetické hľadiská pri pretváraní životného prostredia. 

 

PRÍNOS ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY K ROZVOJU OSOBNOSTI ŽIAKA 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

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

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

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

rôznych oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

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

a postoje človeka k životnému prostrediu;  

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

medzinárodnej úrovni;  

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

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

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

stanoviská;  schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky 

pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

 

V oblasti postojov a hodnôt  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti;  



 

78 

 

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

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  

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

estetických hodnôt prostredia;  

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu;  

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

prostrediu;  

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

 

HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017: 

1. nadobudnutie vedomostí v environmentálnej problematike, 

2. utváranie postojov v environmentálnej problematike vo všetkých predmetoch, 

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

4. vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu, 

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

6. spolupráca s príslušnými organizáciami, 

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

vzdelávania, ktoré organizuje MPC- PO. 

 

PLÁN ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH: 

September      oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy a ochranou školskej 

zelene 

Október          zdravá výživa a naše zdravie – 16.10.2015 Deň výživy  

November      Pohybom k zdraviu 1 – športové dopoludnie, popoludnie 

December      vianočný čas, vianočné zvyky a tradície  

Január           výroba kŕmidiel pre vtáčiky 

Február         výtvarná súťaž – Najkrajšie srdiečko  

Marec            Svetový deň vody – čistenie okolia potoka 

Apríl              Medzinárodný deň Zeme – čistenie okolia školy 

Máj                Deň slnka – výtvarná súťaž  

Jún                Pohybom zdraviu 2 – športové dopoludnie, popoludnie 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY: 

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

okolí,  

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

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

BALÍČEK, ODPADY, VODA, ENERGIA, DOPRAVA, 

 organizácia vychádzok s využitím prírodných zaujímavostí danej oblasti, 

 spolupracovať s organizáciou Mestské lesy Krompachy, 

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

vyučovacích hodinách pracovného vyučovania, 

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

 triediť odpad v škole počas celého roka, 

 pôsobiť na žiakov – využívať významné dni venované ochrane prírody a ochrane 

zdravia 
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Príloha č. 24 

 

Plán práce koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu na 

školský rok 2016/2017 

 
Vypracovala: Mgr. Marta Belejová 
Dátum: 23.8.2016 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) - jej cieľom je „utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade 

s vedeckými poznatkami a etickými normami. 
Hlavné ciele v školskom roku 2016/2017 

- rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť 

za vlastné správanie, 

 - pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu, 

 - pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v prípade, 

že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita), 

 - formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, 

odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku 

iných v diskusii, potláčať vulgarizáciu jazyka, 

 - zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne 

vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti, 

 - poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti, 

 - formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach 

prevencie AIDS, 

- poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, o 

starostlivosti rodičov o dieťa (výživa a opatera), 

 - poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych 

zmenách v puberte,  

- viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a 

nedovolenými telesnými dotykmi, 

 - viest žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so 

zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správania, 

 - formovať právne vedomie žiakov ( Deklarácia práv dieťaťa, antidiskriminačný zákon), 

naučiť uplatňovať ich svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

- poukazovať na rodovú rovnosť, že všetci žiaci  majú rovnakú príležitosť rozvíjať svoju 

osobnosť, 

 - rozvíjať v nich toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti 

 

SEPTEMBER :  

Nástup do školy, dôležitosť vzdelania - beseda 

Podrobne preštudovať POP 

Vypracovanie plánu koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

Zhotovenie nástenky koordinátora 

 

OKTÓBER :   

Október, mesiac úcty k starším - Moji starí rodičia – beseda. Využitie aktuálnosti mesiaca - 

úcta k rodičom, príbuzným, príbuzenské vzťahy, úloha rodiny v spoločnosti .   
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NOVEMBER :     

19.11.- Svetový deň týrania a zneužívania detí  viesť žiakov k utváraniu personálnej 

bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodným a nedovoleným telesným dotykom. 

Nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania detí, nácvik bezpečného správania v rizikových 

situáciách  - beseda 

 

DECEMBER :  

Vianoce - s blížiacimi sa vianočnými sviatkami pôsobiť na citovú oblasť, hovoriť o rodine 

zvykoch a tradíciach . Výroba vianočných ozdôb ,výzdoba triedy ,nácvik vianočných 

kolied. 

 

JANUÁR : 
Tak sa to začalo – Kamarátstvo , priateľstvo. Rovnoprávnosť pohlaví – rovnocennosť 

muža a ženy a ich špecifickosť. 

 Puberta - Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty. Pohlavné choroby 

a antikoncepcia - beseda spojená s čítaním zdravotníckych  letákov.       

FEBRUÁR : 

14.2. Deň zaľúbených- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými, vytvárať a 

zvládnuť vzťahy ,odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, 

vypočuť mienku iných  -  diskusia 

 Výroba darčeka pre priateľa 

         

MAREC : Vznik a vývin jedinca – Diskusia s premietaním filmu oddelene pre chlapcov 

a dievčatá. 

 

 APRÍL :   

Splodenie potomka – Diskusia spojená s premietaním filmu oddelene pre chlapcov 

a dievčatá. 

 

MÁJ:  

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

- výroba srdiečka pre mamku. 

 16.5.2016 – Deň rodiny -  Beseda spojená s premietaním filmu na interaktívnej tabuli 

 

JÚN:  

Hospodárenie v rodine - beseda 

Správanie sa počas letných prázdnin.  

Vyhodnotenie činnosti na úseku  

Vypracovanie hodnotiacej správy. 

 

Plán VMR je otvorený , možno ho počas roka dopĺňať, meniť podľa možnosti a 

požiadaviek. Plán VMR na školský rok 2016/2017 vypracovala koordinátorka VMR Mgr. 

Marta Belejová. 
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Príloha č. 25 

 

Plán koordinátora drogovej prevencie na školský rok  2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Michal Salanci 

Dátum:  24.8.2016 

 

HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE. 

 

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí bol skoncipovaný na 

základe úloh Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva, Dohovoru o 

právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Listiny ľudských práv, Štátneho 

vzdelávacieho programu, školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, 

vnútorného školského poriadku pre žiakov a výsledkov analýzy prevencie drogových 

závislostí v minulom školskom roku. 

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. 

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

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

Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho 

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

Koordinátor prevencie bude monitorovať, koordinovať a metodicky usmerňovať 

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

poradcom, triednymi učiteľmi.  

 

CIELE. 

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

    a ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie drogových závislostí 

2. Poradenstvo v oblasti prevencie drogových závislostí 

3. Koordinácia a iniciácia preventívnych aktivít na škole 

4. Spolupráca s rodičmi žiakov v oblasti prevencie drogových závislostí 

5. Zisťovanie aktuálneho stavu v problematike drogových závislostí 

6. Riešiť problémy súvisiace s patologickými javmi. 

 

September : Športom proti droge  – športové hry pre žiakov. 

Október : Športom proti droge  – športové hry pre žiakov. 

November :   Európsky týždeň boja proti drogám.  

                        Prednáška pre žiakov na tému – škodlivosť drogy a škodlivosť fajčenia.     

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

Január :         Prednáška pre žiakov na tému – škodlivosť drogy a škodlivosť alkoholu.    

Február :  „Droga a ja“, výtvarné spracovanie témy žiakmi. Zhotovenie nástenky 

s protidrogovou tematikou. 

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

Apríl :           Športom proti droge  – športové hry pre žiakov. 

Máj :             Športom proti droge – športové hry pre žiakov. 

Jún :              Zhrnutie práce koordinátora prevencie a zhotovenie záverečnej   

                      správy. 
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Príloha č. 26 

 

Plán práce koordinátora výchovy k  ľudským a detským právam na 

školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Martina Záhradníková 

Dátum: 26.8.2016 

 

Problematika ľudských práv a práv dieťaťa je stará ako samotné ľudstvo. Vývojom ľudskej 

spoločnosti rástla potreba presadzovať práva jednotlivcov a napokon všetkých ľudí tejto 

planéty. Život každého človeka je od narodenia spätý s určitými pravidlami a zvykmi. 

Každý človek /teda aj dieťa/ má v spoločnosti svoje práva, ale zároveň i povinnosti. 

Poznať svoje práva, využívať ich a súčasne dodržiavať povinnosti je základným právom, 

ale aj povinnosťou každého jednotlivca.  

Hlavnou úlohou je viesť deti k poznaniu, že práva patria všetkým deťom bez rozdielu, že 

nie na všetko majú právo, že každé právo súvisí s výkonom povinností a zodpovednosti. 

Rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa, t.j. životné zručnosti, či komplex spôsobilostí tak, 

aby preukázali vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti ľudských práv a práv všetkých detí 

bez rozdielu. Našou úlohou je zapojiť sa do programu UNICEF „Škola priateľská 

k deťom“ a vytvoriť také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre 

a sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovým je 

participácia, rešpekt a zodpovednosť.  

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

celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka 

ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.  

Cieľom výchovy k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, 

ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej 

participácie na vývoji demokratickej spoločnosti, v súlade s hodnotami, ako sú ľudské 

práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Učiť sa vnímať rozdiely medzi rešpektovaním 

práv a ich porušovaním. 

 

V školskom roku 2016/2017 sa zameriam na tieto aktivity: 

September:      

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

detskej istoty 116 111 – prednáška  

Október:      

Diskriminácia a jej formy – prezentácia   

Multikultúra v jedle – prezentácia  

November:    

Olympiáda ľudských práv – školské kolo olympiády  

Boj proti šikanovaniu – tvorba plagátu  

December:      

„Každá minca má dve strany“ – naše práva a povinnosti pri príležitosti Svetového dňa 

ľudských práv – návrh na plagát  

Január: 

„Rasizmus“ - prejav intolerancie, ktoré porušujú ľudské práva – prezentácia  

Február:        

Dohovor o právach dieťaťa /práva a povinnosti/ - beseda 

Marec:      

„Dospelí, počúvajte nás!“ – právo na svoje názory pri príležitosti Dňa zápasu za ľudské 

práva      - prezentácia  
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Apríl:      

„Xenofóbia“ „Antisemitizmus“ - prejav intolerancie, ktoré porušujú ľudské práva - 

prezentácia 

Máj:        

„Migrácia“ – beseda, prezentácia  

Jún:           

Výchova k tolerancii a ľudským právam – rozhovor, situačná hra  
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Príloha č. 27 

 

Plán práce internetovej komisie na školský rok 2016/2017 
 

Vypracovali: Mgr. Janka Koršňáková, Šumjaci Ivan 
Dátum: 22.8.2016 

 

Webová stránka sa v modernej informačnej spoločnosti stáva významným médiom 

vhodným na prezentáciu. Je úžasným komunikačným prostriedkom medzi školou a 

rodičmi, potenciálnymi žiakmi, sponzormi, spolupracovníkmi a partnermi v projektoch. 

Poskytuje tiež dostatočný priestor na prezentáciu prác žiakov a zverejňovanie edukačných 

materiálov. Oficiálna webová stránka školy je právom označovaná za jej elektronickú 

vizitku. 

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

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

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

fotografií, zvukových nahrávok a i.), ktoré prispievajú k modernému obrazu školy, 

učiteľov     a samozrejme, aj žiakov. Je zdrojom relevantných informácií, týkajúcich sa 

vzdelávania. 

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

Krompašský spravodajca). 

 

 

V priebehu školského roka sa zameriame: 

 

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

publikovanie aktivít na internetovej stránke školy.  

- pravidelne kontrolovať všetok materiál uverejnený na www stránkach školy, kontrolovať 

presnosť a aktuálnosť všetkých odkazov na stránkach školy.  

- pravidelne zverejňovať a kontrolovať všetok materiál uverejnený vo videoslučke mestskej 

televízie Kromsat, kontrolovať presnosť a aktuálnosť prezentácií.  
- zverejňovať uskutočnené aktivity školy v Krompašskom spravodajcovi  

- na spoluprácu s vedením školy  
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Príloha č. 28 

 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Sylvia Semanová 
Dátum: 26.8.2016 

 

Konzultačné hodiny: 

 

Spôsob komunikácie: 

Osobne:    -   v párny týždeň :        Streda - 14,15 hod. -  15,00 hod. 

                 -   v nepárny týždeň :    Streda -  08,30 hod. - 09,15 hod. 

 

Telefonicky : 053/ 4472567 

Písomne : ŠZŠ , SNP 49,Krompachy, 053 42 

E-mailová adresa : semanjs@azet.sk 

 
Výchovné poradenstvo   

- Profesijná orientácia 

- Pomoc pri poruchách učenia a správania 

Poradenská činnosť 

- poradenstvo pri voľbe povolania  

- poradenstvo pri vyhľadávaní škôl a školských zariadení vhodných pre vzdelávanie 

a výchovu  konkrétnych detí a mládeže so  špeciálno-pedagogickými potrebami 

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

povolania 

- poradenský servis pre rodičov  

 -   riešenie výchovných  problémov a problémových žiakov školy 

-    poradenský servis pre učiteľov 

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

K dosahovaniu tohto cieľa je potrebné konkretizovať čiastkové ciele : 

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

v globálnom chápaní ) 

-  učiť žiaka hľadať cestu k sebe samému 

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

vonkajších vplyvov a podmienok, ktoré zasahujú rušivo do jeho vývoja 

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

vo vzťahu k realite 

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

-  motivovať žiaka k zapojeniu sa do pozitívnych sociálnych vzťahov 

-  mobilizovať osobnosť žiaka k zapojeniu sa do aktívneho procesu 

-  iniciovať riešenie adaptačných problémov 

-  učiť žiaka poznávať vlastné predpoklady pri rozhodovaní o voľbe štúdia 

-  podporovať postupné vytváranie žiakových študijných a profesijných prianí, cieľov 

a perspektív 

-  podporovať záujmovú činnosť ako významný prostriedok ďalšieho formovania osobnosti 

žiaka 

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

fungovania sociálnych vzťahov v rodine. 

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

 Vypracovanie plánu výchovného poradenstva na školský rok 2015/2016. 

 Prvé individuálne rozhovory so žiakmi a rodičmi o možnostiach ďalšieho štúdia 

žiakov. 

 Vypracovanie zoznamu žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku . 

 Práca s PROFORIENTOM: spresnenie evidencie žiakov končiacich školskú 

dochádzku. 

 Zhotovenie nástenky profesijnej orientácie. 

 Zavedenie konzultačných hodín. 

OKTÓBER :   

 Účasť na porade výchovných poradcov  

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

 Kolektívne a skupinové rozhovory so žiakmi a individuálne konzultácie 

s problémovými žiakmi. 

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

 Poskytovať informácie žiakom v oblasti profesijnej orientácie. 

 Beseda na tému: Násilie páchané na ženách.  

NOVEMBER :     

 Vypísanie prihlášok končiacich žiakov v PC  - PROFORIENT 

 Beseda o nevhodných prejavoch rasovej diskriminácie 

 Beseda : „Čím chcem byť“ 

DECEMBER :  

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

v Krompachoch v priestoroch na Maurerovej ulici. 

 Monitor pretrvávajúcich negatívnych prejavov v správaní žiakov. 

JANUÁR : 

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

s upresnením na ich voľbu povolania. 

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

v Krompachoch v priestoroch na Družstevnej ulici – Staré múzeum. 

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

porade. 

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

FEBRUÁR : 

 V spolupráci s vedením školy riešiť dlhodobo absentujúcich v škole. 

 Skompletizovať prihlášky končiacich žiakov / psychologické vyšetrenie , lekárske 

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

 Beseda na tému: Dieťa – rodina - škola. 

 Pomoc žiakom pri výbere zamestnania. Beseda spojená s názornými ukážkami 

a premietaním práce Rómov kedysi a dnes. 

MAREC : 

 Vzdelanie ako nevyhnutnosť pre získanie zamestnania. Zorganizovať návštevu  

mestskej knižnice.  

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

vyučovacieho procesu. 

 Beseda na tému:  Ako sa správne učiť. 

APRÍL :   

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

uchádzačov zabezpečiť prijímacie pohovory v našej škole ). 



 

87 

 

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

MÁJ:  

 Beseda na tému:  Tolerancia/Intolerancia zameraná na elimináciu prejavov rasizmu. 

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

JÚN:  

 Beseda na tému: Práva dieťaťa v rámci výchovy k ľudským právam. 

 Správanie sa počas letných prázdnin.  

 Vyhodnotenie činnosti na úseku výchovného poradenstva. 

 Vypracovanie hodnotiacej správy. 
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Príloha č. 29 

 

Plán práce koordinátora prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania 

na školský rok 2016/2017 

 
Vypracovala: Mgr. Svetlana Dravecká 
Dátum: 24.8.2016 

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je 

ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o 

cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 

najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa môže uskutočňovať 

aj medzi žiakmi v triede či výchovnej skupine a odohráva sa najmä v čase prestávok, 

cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania.  

Hlavné úlohy: 

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

prevencie   kriminality, šikanovania. 

2. Zisťovanie aktuálneho stavu kriminality a šikanovania. 

3. Preventívne aktivity kriminality, delikvencie a šikanovania. 

4. Realizovať  aktivity, besedy v škole. 

5. Zlepšiť stav výchovy žiakov s dôrazom na prevenciu kriminality a šikanovania. 

 

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

Vypracovanie plánu koordinátora prevencie  kriminality a šikanovania.  

Oboznámiť žiakov so školským poriadkom so zvýraznením riešenia problematiky 

kriminalita, delikvencia a šikanovanie.  

Október 

Zistiť pomocou dotazníka aktuálny stav v oblasti šikanovania, delikvencie a kriminalite 

v triedach. 

K príležitosti medzinárodného dňa starších ľudí – venovať pozornosť úcty voči starším 

ľuďom, svojím rodičom a starým rodičom pripraviť darček. 

November  
Prezentácia na tému kriminalita. Rozhovor a diskusia. 

December  
„ Som na svete rád“ – životný štýl, záujmy, záľuby, škola – diskusia  

„Čas pokoja“ – vianočné zvyky, životné hodnoty, výzdoba tried. 

Január  
Aktivity a hranie žiakov „Spoznávanie sám seba“  

Február  

Beseda s pracovníkom polície na tému: kriminalita  

Marec 

Urobiť prezentáciu na tému: šikanovanie.  

Nakresliť plagát na tému: „kriminalita“. 

Apríl 
Rozhovory na tému: „Rodina základ spoločnosti“. Zdravá a harmonická rodina záruka pre 

optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa.  

Máj 

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

Jún  
Tešíme sa na prázdniny- poučenie žiakov o slušnom správaní a verejnom poriadku.  



 

89 

 

Príloha č. 30 

 

Plán práce koordinátora zdravého životného štýlu na školský rok 

2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Marcela Kolcunová 
Dátum:  24.8.2016 

 

Medzi najdôležitejšie  požiadavky zdravého životného štýlu patrí: osvojiť si 

pozitívny postoj k svojmu  zdraviu, dbať na správnu výživu a primeranú pohybovú 

aktivitu. Ďalšou dôležitou požiadavkou na zdravý životný štýl je vyhýbanie sa fajčeniu 

a rôznym omamným látkam.  

   V školách v rámci výchovy k zdravému životnému štýlu  chceme dosiahnuť to, aby 

žiaci žili zdravo a  aby sa zdravý životný štýl stal súčasťou ich každodenného života.  

Učíme ich zdravo žiť tak,  aby si už v detstve a v mladosti vytvorili správne stravovacie 

zvyklosti, aktívne sa venovali pohybu a športovým aktivitám a neohrozovali svoje zdravie 

rôznymi závislosťami.  

Cieľom  výchovy k zdravému životnému štýlu v školách je: 

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

zdravému životnému štýlu 

- realizovať aktivity na podporu prevencie obezity,  telesného a duševného zdravia 

- zapájať žiakov do pohybových aktivít 

- rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu a zdravé potraviny 

- venovať zvýšenú pozornosť prevencií užívania alkoholu a tabaku 

- podporovať konzumáciu ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov 

V školskom roku 2016/2017 sa zameriam na tieto aktivity: 

- september: Definícia pojmu, zdravý životný štýl - beseda  

- október:  Jeseň na lúke – pohybové hry 

-  november: Ovocný deň – ochutnávka rôzneho ovocia  

-  december: Svetový deň boja proti AIDS – beseda - červené stužky 

-  január: Ovocie a zelenina – výtvarná aktivita 

-  február: Zdravé potraviny– situačná hra 

-  marec: Pohybom k zdraviu – pohybové poobedie 

-  apríl : Deň zdravia –  beseda – prevencia proti užívaniu alkoholu a tabaku 

-  máj: Mliečny deň – deň mlieka 

 jún: Pohybové poobedie – pohybové hry 
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Príloha č. 31 

 

Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov na 

školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Marta Lesňáková 
Dátum:  31.8.2016 

 

Súčasťou prevencie sociálno-patologických javov sú: 

- Prevencia drogových závislostí 

- Kriminalita, delikvencia a šikanovanie 

- Záškoláctvo 
 

Hlavné úlohy a ciele sociálno-patologických javov sú: 

Vzdelávanie v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov podľa 

ponuky MPC a ďalších subjektov. Aktívna spolupráca s vedením školy, triednym 

učiteľom, ostatnými pedagógmi a rodičmi. 

 

September: 

- Vypracovať harmonogram primárnej prevencie sociálono-patologických javov na školský 

rok 2016/2017 

- Propagovať v priestoroch školy boj proti šikanovaniu, záškoláctvu  

Október: 

- Beseda so žiakmi na tému „Drogy a právna zodpovednosť“ 

- Oboznámenie rodičov o preventívnych aktivitách realizovaných v rámci primárnej 

prevencie. 

November: 

- Beseda na tému ,,Šikanovanie, v škole“ 

- Medzinárodný deň bez fajčenia, súťaž o najvýstižnejší plagát 

December: 

- Svetový deň proti AIDS,  

- Zážitková beseda pre žiakov ,, Ako obdarujem kamaráta“ 

Január: 

- Moji priatelia – tvorba plagátu  

Február: 

- Beseda na tému „Život bez násilia“ 

- Poskytovať poradenskú službu pre rodičov o činnosti, zameranú na záškoláctvo 

Marec: 

- Beseda na tému „Šikanovanie, trestnoprávna zodpovednosť“ 

- Tvorba plagátov na tému „Zdravý životný štýl“ 

Apríl: 

-  Zdravie, zdravý životný štýl – výtvarná aktivita 

- Beseda na tému ,,Zdravie a príroda“ 

Máj: 

- Venovať žiakom, ktorí potrebujú pomoc pri riešení ich problémov 

- Svetový deň  ,,Pohybom ku zdraviu“ 

Jún:  

- Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti 

-   Vyhodnotenie práce koordinátora za 2. polrok  2016/2017 
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Príloha č. 32 

 

Plán práce koordinátora tvorby školského vzdelávacieho programu a 

metodického združenia na školský rok 2016/2017 

 
Vypracovali: PaedDr. Veronika Kahanová, Mgr. Mária Pitoňáková 
Dátum: 23.8.2016  

 

Realizácia tohtoročného plánu bude zameraná na: 

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

- aktivity na rozvoj klímy triedy, 

- výroba vintage výrobku, 

- hospitácie vedúcich MZ pedagogickým zamestnancom, 

- realizácia otvorenej hodiny, 

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

- kolektívne a tvorivo riešené aktuálne pedagogické problémy, 

- zvyšovanie odbornosti priebežným štúdiom odbornej pedagogickej literatúry 

a kontinuálnym vzdelávaním pedagogických pracovníkov školy, 

- oboznamovanie sa s modernými stratégiami a progresívnymi metódami a formami 

vyučovania, 

- tvorba školského vzdelávacieho programu, 

- legislatíva a aktuality v rámci školského programu, 

- iné aktivity. 

 

Rozdelenie úloh na školský rok 2016/2017 

 

September: 

 

1. Zostavenie plánu práce MZ, oboznámenie s plánom MZ na školský rok 2016/2017 a jeho 

schválenie. 

Z: PaedDr. Kahanová, 

Mgr. Pitoňáková, 

        vedenie školy, 

všetci 

 

2. Úprava TVVP pre 1. ročník vo variante B a C, prerokovanie teoretických a praktických 

problémov v edukačnom procese k ich tvorbe. 

        Z: všetci  

3. Informácie k otvorenej hodine. 

        Z: všetci 

 

4.  Návrh aktivít a tém koordinátorov na doplnenie do ŠkVP. 

        Z: všetci koordinátori 

 

November: 

 

1. Výroba vintage predmetu. 

            Z: Bc. J. Šumjaciová, 

            Mgr. A. Harmanová, 

            všetci 
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2. Pedagogické aktuality a diskusia. 

            Z: všetci 

Február: 

 

1. Otvorená hodina a jej rozbor. 

            Z: určený PZ 

          

2. Úprava TVVP pre 3. a 7. ročník vo variante A, B a C, prerokovanie teoretických 

a praktických problémov v edukačnom procese k ich tvorbe. 

        Z: všetci 

 

3. Diskusia. 

            Z: všetci 

Apríl: 

 

1. Klíma triedy – aktivity. 

            Z: všetci 

      Jún: 
 

1. Informácie z kontinuálnych vzdelávaní a vzdelávacích podujatí. 

            Z: všetci 

 

2. Pedagogické aktuality a diskusia. 

            Z: všetci 

 

4. Zhodnotenie činnosti MZ za školský rok 2016/2017. 

         Z: PaedDr. Kahanová, 

      Mgr. Pitoňáková 

 

 

 

Vedúce MZ si vyhradzujú právo na zmenu termínov MZ a na zaradenie ďalších stretnutí 

MZ i mimo plánu práce metodického združenia, ako i na zadanie, či zmenu úloh 

jednotlivým členom MZ počas školského roka 2016/2017. 
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Príloha č. 33 

 

Plán práce koordinátora pre finančné vzdelávanie na školský rok 

2016/2017 

 

Vypracovala: Mgr. Anna Harmanová 
Dátum: 26.8.2016 

 

V súčasnosti nie je jednoduché orientovať sa na trhu finančných produktov.              

Na Slovensku existuje mnoho komerčných bánk, nebankových subjektov, poisťovní, 

maklérskych spoločností a každý z týchto subjektov ponúka širokú škálu finančných 

produktov. Z pohľadu klienta je veľmi náročné porovnať tieto produkty a v prípade záujmu 

vybrať si ten najvýhodnejší produkt. 

Peniaze sú jednou z mnohých vecí, ktoré nás každodenne sprevádzajú po celý život. 

Sú ale zároveň aj jednou z mála vecí, ktoré náš život ovplyvňujú podstatným spôsobom.      

To, či pozitívne, alebo negatívne, závisí od finančnej gramotnosti každého z nás. 

Finančná gramotnosť je schopnosť vyžívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je 

to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či 

miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý 

umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa 

meniace ekonomické prostredie. 

Ciele finančnej gramotnosti budú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem 

práce: práca s informačnými zdrojmi,  diskusie, problémové metódy, situačné a rolové hry, 

besedy a pod. Problematika financií je veľmi široká, preto program finančnej gramotnosti 

na našej základnej škole vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti MŠ SR a 

MF SR. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich 

schopnosti. Naučíme sa riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. 

Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom zážitkových metód a praktických cvičení  s 

využitím IKT. 

Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi dôležité, pretože o vlastné 

financie sa dokážeme postarať najlepšie my sami. Žiaci sa musia naučiť orientovať sa 

v situáciách       z bežného každodenného života, rozhodovať, zisťovať, porovnávať, 

poznávať riziká a riešiť každodenné problémy. Nestačí len vlastniť peniaze a majetok, ale 

je potrebné vedieť ako        s tým nakladať, porozumieť základným finančným produktom, 

ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. 

 

V školskom roku 2016/2017 sa zameriam na tieto aktivity: 

1. Človek vo sfére peňazí 

September:  Životné  hodnoty  (prezentácia)   

Október:  Ako sa dá v našej domácnosti šetriť?  (situačná hra) 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

November:  Klamstvo, podvod, nečestnosť  (prezentácia) 

December:  Spotrebiteľ, reklamácia (situačná hra) 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 

Január:    Osobné a rodinné potreby  (rolová  hra) 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Február:    Príjmy a výdavky v domácností  (prezentácia) 

Marec:       Hotovostná a bezhotovostná forma peňazí (situačná hra) 

5. Úver a dlh 
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Apríl:   Banka   (prezentácia) 

6. Sporenie a investovanie 

Máj:   Sporenie  (prezentácia) 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Jún:   Poisťovňa, poistenie  (rolová hra) 
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Príloha č. 34 

 

Plán práce koordinátora rozvoja čitateľskej gramotnosti a vedúca 

školskej knižnice na školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Anna Šimková 
Dátum: 23.8.2016 

 

Čitateľskej gramotnosti je venované čoraz viac pozornosti. Čítanie je nepochybne jednou 

zo zručností potrebných pre každodenný život v spoločnosti. Jeho správne osvojenie preto 

tvorí základ vzdelania a podnecuje jedinca k ďalšiemu poznaniu.  

            Práca s textom sa stáva problémom ako u detí, mladých, tak aj dospelých. Narastá 

počet žiakov, ktorí nemajú rozvinuté čitateľské kompetencie potrebné pre fungovanie v 

modernej spoločnosti. 

           Čitateľská gramotnosť je jednou z podoblastí funkčnej gramotnosti. Vo 

vzdelávacom procese je funkcia čitateľskej gramotnosti nezastupiteľná, pretože umožňuje 

získavanie, osvojovanie, zapamätanie a vybavovanie poznatkov a informácií nevyhnutných 

v ďalšom vzdelávaní. 

           Čitateľská gramotnosť je charakterizovaná ako "schopnosť jedinca porozumieť 

písanému textu, premýšľať o ňom a používať ho k dosahovaniu určitých cieľov, k rozvoju 

vlastných schopností a vedomostí a k aktívnemu začleneniu do života spoločnosti. 

Cieľom  rozvoja čitateľskej gramotnosti je: 

- rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením 

- rozvíjať aktívnu slovnú zásobu žiakov 

- vytvárať komunikačné a literárne podnetné prostredie 

- formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre 

- rozvíjať zručnosť hlasného čítania 

- rozvíjať tiché, primerane rýchle a plynulé čítanie s porozumením 

- formovať schopnosť porozumenia a interpretovania myšlienok 

 

V školskom roku 2016/2017 sa zameriam na tieto aktivity: 

-  september: Aké knihy poznáme? - rozhovor 

-  október: Deň s rozprávkou – výtvarné stvárnenie rozprávky Pavla Dobšinského 

-  november: Návšteva Mestskej knižnice - exkurzia  

-  december: Vianočné zvyky – čítanie o vianočných zvykoch na Slovensku 

-  január: Kresli čo počuješ – výtvarná súťaž 

-  február: Hodina hlasného čítania – čitateľský maratón 

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

-  apríl: Les ukrytý v knihe – beseda  

-  máj: O čom písal Andersen? -  prezentácia a ukážky tvorby najväčšieho rozprávkara 

-  jún: Danka a Janka – ušami, očami, ústami – prezentovanie rozprávky viacerými 

spôsobmi 

 

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

s porozumením.  
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Príloha č. 35 

 

Plán práce koordinátora IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť na 

školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Janka Koršňáková 
Dátum: 22.8.2016 

 

Informačné a komunikačné technológie zasiahli prakticky do všetkých oblastí ľudskej 

činnosti, zvlášť intenzívne ovplyvňujú oblasť učenia a učenia sa. Vzhľadom na fakt, že 

žijeme v dobe, v ktorej je nevyhnutné celoživotné vzdelávanie a flexibilita, je nutné využiť 

informačné a komunikačné technológie tak, aby sa premenili na strategický nástroj.  

Pod pojmom informačno-komunikačné technológie (IKT) rozumieme informačné zdroje 

ako sú Internet, CD ROM aplikácie a rôzne multimediálne a hypermediálne prvky, ktoré sa 

využívajú vo vyučovacom procese. Tieto technológie pôsobia na všetky ľudské zmysly. 

Vďaka týmto svojim novým možnostiam nadobúdajú dôležitú úlohu pri získavaní 

poznatkov a informácií a riadení poznávacieho procesu. 

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych 

formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom informačných                  

a komunikačných technológií. Hoci jej zvyšovanie je jednou z absolútnych priorít EÚ, 

Slovensko vo viacerých parametroch viac či menej výrazne zaostáva. 

Základné úlohy 

1. Informatizácia v oblasti IKT  

2. Informatizácia priestorov školy  

3. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód      s 

využitím IKT a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

4. Zvýšenú  pozornosť  venovať  ochrane  detí  a  žiakov  pri  používaní  internetu           a  

využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 

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

5. Využívať digitálny vzdelávací obsah, oboznámiť sa s novým portálom www.slovakiana.sk  

6. Využívať didaktickú techniku, edukačný softvér vo vyučovacom procese v rámci 

jednotlivých predmetov  

7. V oblasti IKT poskytnúť kolegom odbornú informatickú spoluprácu  

8. Uskutočniť prednášky, besedy, prezentácie na prevenciu v oblasti internetového ohrozenia 

žiakov 

9. Spolupracovať s vedením školy 

10. Spolupracovať so správcom počítačovej siete 

Aktivity: 
IX. Zhotovenie nástenky v oblasti IKT 

X. Microsoft Office Word – rozširovanie si vedomostí v textovom programe 

XI.  30.11. – Deň počítačovej bezpečnosti (prezentácia, diskusia) 

XII. Power Point – práca so žiakmi, naučiť sa pracovať s programom 

I. 28.1. Európsky deň ochrany osobných údajov – spoznať stránku Ovce.sk 

II.  6.2. Svetový deň bez mobilu (výtvarná súťaž) 

III. Detské internetové stránky - rozprávanie  

IV.  Detské on-line hry – hry na počítači 

V. 25.5. –  Medzinárodný deň nezvestných detí – beseda, prezentácia 

VI. 12.6. – Svetový deň proti detskej práci 

Príloha č. 35 

 

 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.slovakiana.sk/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-6-12/
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Príloha č. 36 

 

Plán činnosti a zasadnutí ZRPŠ na školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 
Dátum: 25.8.2016 

 

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

 

 Program:  

- privítanie rodičov p. riad. Mgr. Figľárovou 

- príhovor riaditeľaky školy - Mgr. Figľárová 

- oboznámenie rodičov s povinnými a nepovinnými predmetmi 

- oboznámenie  rodičov a žiakov s triednymi učiteľmi, budovou a triedou,   v ktorej bude   

prebiehať vyučovanie  

- riaditeľka školy oboznámi rodičov s počtom žiakov, tried a zmennosť 

- oboznámenie so školským poriadkom 

- oboznámenie so školským vzdelávacím programom 

                 

  OKTÓBER - Celoškolské ZRŠ sa uskutoční v budove ŠZŠ, Ul. SNP 49, Krompachy 

 

 Program: - privítanie rodičov 

                  - oboznámenie rodičov so stavom pokladne Mgr. Belejová - pokladník 

                  - odsúhlasenie pokladníka, predsedu a člena z rodičov do výboru ZRŠ 

                  - prerokovanie a odsúhlasenie poplatku ZRŠ - 5 € ( škôl. akcie a súťaže) 

                  - odsúhlasenie preplatenia položiek k súťažiam, vystúpeniam a pod. 

                   

 FEBRUÁR - Celoškolské a triedne ZRŠ v budovách ŠZŠ, Ul. SNP 49 a Lorencova 45    

                                                                                                                                                                

Program : 

-  privítanie rodičov  

-  riaditeľka Mgr. Figľárová vyhodnotí polročné výchovno- vzdelávacej výsledky 

- oboznámenie so stavom pokladne -Mgr. Belejová, pokladník, kontorla 

- oboznámenie  končiacich žiakov výchovným poradcom o možnosti a potrebe                                     

ďalšieho vzdelávania, oboznámenie s odbormi na OU 

- oboznámenie z akciami školy, prospechom , krúžkami a pod.  

- s tr. uč. riešenie dochádzky, správania a iné podľa potreby 

 

 JÚN     - Celoškolské ZRŠ sa uskutoční v budove ŠZŠ, Ul. SNP 49, Krompachy 

 

Program:  

- privítanie rodičov  preds. ZRŠ a riaditeľkou Mgr. Figľárovou 

- koncoročné vyhodnotenie výchovno- vzdelávacej činnosti, dochádzky, správania,  

  krúžkovej činnosti a úspechu školy 

- oboznámenie s počtom prijatých žiakov na ďalšie vzdelávanie 

- oboznámenie so stavom pokladne - Mgr Belejová 

                       

  Triedni učitelia si môžu pozvať rodičov priebežne počas škol. roka  podľa potreby. 

 Zmeny vyhradené, dátum a čas ZRŠ dodatočne určený. 
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Príloha č. 37 

 

Plán činnosti zasadnutí Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Ul. 

SNP 49, Krompachy na školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Anna Ondášová 
Dátum: 25.8.2016 

 

1. SEPTEMBER 

 

- Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2015/2016    

  (Mgr. Figľárová  riaditeľka)             

- Informácie o zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu (Mgr. Figľárová  

riaditeľka)             

- Organizácia školy 2016/2017 (Mgr. Figľárová  riaditeľka) 

- Oboznámenie so školským vzdelávacím programom – inovácia (Mgr. Pitoňáková) 

 

2. JANUÁR 

- Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016 (Bc. Bandžuchová) 

- Rozpočet na rok 2017 (Bc. Bandžuchová) 

- Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch za I. polrok 2016/2017(Mgr. Figľárová) 

- Vyhodnotenie spolupráce s rodičmi (Mgr. Ondášová) 

 

3. MAREC    

- Oboznámenie s výročnou správou o činnosti RŠ za školský rok 2016/2017 (Mgr. 

Ondášová)  

-   Oboznámenie so správami o činnosti koordinátorov  

 

4. JÚN 

 

- Vyhodnotenie školského roka, výchovno – vzdelávacie výsledky, dochádzka 

   (Mgr. Figľárová)                                  

- Správa o činnosti výchovného poradcu (Mgr. Semanová) 

- Úspechy školy, prezentácia školy (Mgr. Ondášová) 

- Vyhodnotenie hospodárskej činnosti školy (Bc.Bandžuchová) 

- Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy  (Mgr. Figľárová) 

 

 

 

 

 Zmeny, dátum a čas  vyhradené.  
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Príloha č. 38 

 

Ročný plán práce v sklade učebníc na školský rok 2016/2017 
 

Vypracovala: Mgr. Darina Kandrová 
Dátum:  5.9.2016 

 

Rozdávanie  učebníc a pracovných listov na školský rok 2016-2017 

Počas roka evidencia nových kníh, PL a  zapisovanie do skladových kariet 

V prípade zmeny počtu žiakov v triede vydávanie  nových kníh a pracovných listov 

Oboznamovanie  učiteľov o  nových knihách, ktoré došli počas roka 

Ukladanie kníh podľa ročníkov 

Objednávanie nových kníh podľa ponuky 
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Príloha č. 39 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2016/2017 

 
Trieda: 1. A 

Učiteľka: Mgr. Mária Pitoňáková 

  

September: 

 vypisovanie triednej dokumentácie; 

 komunikácia s rodičmi; 

 kontrola osobných spisov žiakov; 

 oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom; 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 plnenie plánu práce školy; 

 úprava okolia školy; 

 tvorba a púšťanie šarkanov; 

Október: 

 komunikácia s rodičmi; 

 vypisovanie triednej dokumentácie; 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 riešenie nedbalej školskej dochádzky; 

 plnenie plánu práce školy; 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 úprava okolia školy; 

 Deň starých rodičov (9.10.) – výroba pozdravov; 

November: 

 riešenie nedbalej školskej dochádzky; 

 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. štvrťrok; 

 vypisovanie pedagogickej dokumentácie; 

 riešenie výchovných a vzdelávacích problémov v triede; 

 komunikácia s rodičmi; 

 plnenie plánu práce školy; 

 Medzinárodný deň bez fajčenia (20.11.) – prezentácia, výtvarná súťaž; 

December: 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 riešenie výchovných a vzdelávacích problémov v triede; 

 plnenie plánu práce školy; 

 vianočná výzdoba priestorov školy; 

 vianočné posedenie; 

Január: 

 kontrola osobných spisov žiakov; 

 komunikácia s rodičmi; 

 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok; 

 riešenie výchovných a vzdelávacích problémov v triede; 

 plnenie plánu práce školy; 

 vypisovanie pedagogickej dokumentácie; 

 športové hry na snehu; 

 karneval; 
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Február: 

 riešenie nedbalej školskej dochádzky; 

 komunikácia s rodičmi; 

 plnenie plánu práce školy; 

 riešenie výchovných a vzdelávacích problémov v triede; 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 športové hry na snehu; 

Marec: 

 plnenie plánu práce školy; 

 vypisovanie pedagogickej dokumentácie; 

 pohovory s rodičmi; 

 riešenie výchovných a vzdelávacích problém v triede; 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 tvorba Moreny; 

 Marec – mesiac knihy – čítanie na pokračovanie; 

Apríl: 

 komunikácia s rodičmi; 

 plnenie plánu práce školy; 

 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za III. štvrťrok; 

 vypisovanie pedagogickej dokumentácie; 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 úprava okolia školy; 

Máj: 

 pozorovanie správania a prospechu žiakov; 

 plnenie plánu práce školy; 

 pohovory s rodičmi; 

 riešenie výchovných a vzdelávacích problémov v triede; 

 loptové hry; 

Jún: 

 kontrola osobných spisov žiakov; 

 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok; 

 plnenie plánu práce školy; 

 vypisovanie pedagogickej dokumentácie; 

 Medzinárodný deň detí (1.6.) – opekačka; 

 úprava školského pozemku. 
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Príloha č. 40 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2016/2017 

 
Trieda: 1. B 

Učiteľka: Mgr. Lucia Galdunová 

 

Hlavný cieľ výchovno-vzdelávacej práce pre školský rok 2016/2017: 

Upevňovať a rozvíjať medziľudské vzťahy v triednom kolektíve I. B triedy - využívať na 

splnenie cieľa hlavne triedne akcie. 

Základná požiadavka a zároveň ideálna je výchova a vzdelanie pre dobrých, čestných, 

morálnych, charakterných, múdrych, vzdelaných tvorivých, aktívnych, samostatných, 

pracovitých, iniciatívnych, šťastných, vyrovnaných a zdravých žiakov. Učiteľ spolu so 

žiakmi sa svojou činnosťou tomuto ideálu má čo najviac priblížiť. Na to využívame 

triednické hodiny, spoločné akcie s triedou, vyučovacie hodiny, osobné pohovory, 

rozhovory, besedy. Pravidelné vyhodnocovanie správania a prospechu je jednou zo 

základných priorít práce každého učiteľa. 

  

September: 

- vypracovanie plánu práce triedneho učiteľa, 

- oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, 

- oboznámenie žiakov s témou týkajúcou sa ochrany školskej zelene,  

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie     

   pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- výzdoba triedy, školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa, 

- zlepšenie hygienických a bezpečnostných podmienok v triede, 

- zlepšovanie medziľudských vzťahov, 

- individuálne vzdelávanie sa. 

Október: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie   

   pohovoru s rodičmi, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- akcia „Vyrob z odpadového materiálu“ 

- rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou. 

November: 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- konzultácie s rodičmi, 

- kontrola výchovno- vzdelávacích výsledkov- vyhodnotenie 1. štvrťroka, 

- výzdoba triedy, školy, 

- akcia „Nazbieraj a vytvor“  

- individuálne vzdelávanie sa, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa. 

December: 

- vedenie žiakov ku zachovávaniu vianočných tradícií, zvykov,  

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 
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- rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- konzultácie s rodičmi, 

- vianočné ozdoby, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa. 

Január: 

- kontrola výchovno- vzdelávacích výsledkov- vyhodnotenie 1. polroka, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- zlepšovanie medziľudských vzťahov, 

- výzdoba triedy, školy, 

- individuálne vzdelávanie sa. 

Február: 

- plnenie úloh triedneho učiteľa,  

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- konzultácie s rodičmi, 

- zlepšovanie medziľudských vzťahov, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie   

   pohovoru s rodičmi. 

Marec: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie   

   pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- výstava výkresov s témou voda, 

- rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou. 

Apríl: 

- zhotovenie veľkonočných ozdôb, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa, 

- výzdoba triedy, školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov- vyhodnotenie 3. štvrťroka, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou. 

Máj: 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa, 

- zhotovenie pohľadníc ku dňu matiek, 

- výzdoba triedy, školy, 

- rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

Jún: 

- kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu- zhodnotenie celého školského roka, 
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- konzultácie s rodičmi, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa, 

- konzultácie s rodičmi, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- vyhodnotenie mimoškolských aktivít, 

- výzdoba triedy, školy, 

- utužovanie priateľských vzťahov medzi žiakmi. 
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Príloha č. 41 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok 2016/2017 

 
Trieda: 2. tr. 

Učiteľka: Mgr. Anna Harmanová 

 

September: 

1. Vypisovanie triednej dokumentácie. 

2. Oboznámiť žiakov so školským poriadkom a poučenie o bezpečnosti.  

3. Vnútorný poriadok školy. Povinnosti žiaka počas vyučovania, príprava na vyučovaciu 

hodinu. 

4. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok 

5. Príroda na jeseň - vychádzka 

Október: 

1. Pomoc pri adaptácii na školské prostredie, budovanie vzťahov, aktuálne problémy v triede. 

2. Správny režim dňa, príprava na vyučovanie. 

3. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas jesenných prázdnin. 

4. Úcta k starším - diskusia 

November: 

1. Pozitívne a negatívne javy v správaní sa žiakov – hodnotenie iných a sebahodnotenie. 

2. Poriadok v triede, čistota kníh a zošitov. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok: kontrola dochádzky,                   

prospechu, opatrenia, pochvaly. 

4. Moje obľúbené časopisy – čítanie a prerozprávanie článkov z časopisov 

December: 

1. Upevňovanie vzťahov v triede. Môj kamarát/ moja kamarátka. 

Vzájomná komunikácia a správny prístup k riešeniu problémov.  

2. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas vianočných prázdnin. 

3. Ozdôbky na stromček -  výroba ozdôbok na vianočný stromček 

Január: 

1. V čom sa musím zlepšiť. Rozvíjanie logického a kritického myslenia žiakov. 

2. Aktuálne problémy v triede. Vzťahy medzi spolužiakmi. Viesť žiakov k tolerancii, k 

ľuďom iných rás a kultúr. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok. 

4. Zimné hry na snehu – sánkovanie a hry na snehu 

Február: 

1. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas polročných prázdnin. 

2. Význam pohybu na čerstvom vzduchu pre ľudský organizmus – zdravý životný štýl. 

3. Spolupráca s rodičmi. 

4. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre II. polrok 

5. Valentínske darčeky – výroba darčekov z rôznych materiálov 

Marec: 

1. Slušné a zdvorilé správanie voči spolužiakom, učiteľom a rodičom. Zázračné slovíčka- 

ďakujem a prosím. 

2. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas jarných prázdnin. 

3. Aktuálne problémy v triede. Vzťahy medzi spolužiakmi. Viesť žiakov k tolerancii, k 

ľuďom iných rás a kultúr. 

4. Moja obľúbená rozprávka -  čítanie a prerozprávanie obľúbenej rozprávky 
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Apríl: 

1. Rozhovor o Veľkej noci. Aký je to sviatok. Ako ho oslavujú iné národy a kultúry. 

2. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas veľkonočných prázdnin. 

3. Hodnotenie dochádzky, správania a učenia za 3. štvrťrok. Administratívne práce, 

dochádzka. 

4. Apríl – mesiac lesov - diskusia 

Máj: 

1. Aktuálne problémy triedneho kolektívu. Sebahodnotenie – rozvíjanie kritického myslenia, 

prezentačných schopností. 

2. Zdravý životný štýl, režim dňa. 

3. Spolupráca školy a rodiny. 

4. Kvety pre mamičku -  výroba kvetov z papierových košíčkov 

Jún: 

1. Úprava okolia školy – viesť žiakov k udržiavaniu poriadku a čistoty vo svojom okolí. 

2. Vyhodnotenie dochádzky, správania a učenia za 2. polrok školského roka. Administratívne 

práce.  

3. Poučenie o bezpečnosti a správaní počas letných prázdnin. 

4. Hráme sa na dvore -  hry a zábava v areáli školy 
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Príloha č. 42 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017  

 
Trieda: 3. A 

Učiteľka:  PaedDr. Veronika Kahanová 

 

Hlavný cieľ výchovno-vzdelávacej práce pre školský rok 2016/2017 

Upevňovať a rozvíjať medziľudské vzťahy v triednom kolektíve 3. roč. 

- využívať na splnenie cieľa hlavne triedne akcie  

Výchovno - vzdelávacia práca bude zameraná na: 

1. Slušnosť 

- v každej situácii žiadať od žiakov slušné správanie, učiť ich zásadám spoločenského 

správania, vytvárať a zúčastňovať sa podujatí, kde sa to od nich bude vyžadovať 

2. Samostatnosť 

- viesť žiakov k samostatnému prístupu k povinnostiam, k zodpovednosti za zverené 

úlohy. 

3. Venovanie pozornosti deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

- pomáhať riešiť možné konflikty v triede - podporovať kohéziu triedy, formovať sociálne 

vzťahy v triede tak, aby sa vytvárali neformálne vzťahy a spolupatričnosť medzi žiakmi 

v triede - organizovať aktivity mimo vyučovania – výlety, vychádzky, exkurzie. 

4. Kultúru 

- prehlbovanie a rozvíjanie estetického vkusu a citu žiakov, potrebu žiť v kultúrnom  

a vkusnom prostredí zvýraznením aktuálnou výzdobou školy, ktorá musí odzrkadľovať 

charakter školy a dianie v nej. 

5. Rozvoj schopností a zručností žiakov v mimoškolskej činnosti 

- krúžková činnosť, atď. 

 

September: 

- vypracovanie plánu práce tr. uč., 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- skompletizovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 

- výzdoba triedy, školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 

Október: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- výzdoba triedy, školy, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 
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November: 

- kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov - vyhodnotenie 1.štvrťroka, 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- konzultácie s rodičmi, 

- výzdoba triedy, školy, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 

December: 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- vianočná výzdoba triedy, 

- zhotovenie ozdôb a výzdoba vianočného stromčeka, 

- príprava programu k posedeniu pri vianočnom stromčeku, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- konzultácie s rodičmi, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 

Január: 
- kontrola vých.-vzdel. výsledkov – vyhodnotenie 1. polroka, 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- konzultácie s rodičmi, 

- výzdoba triedy, školy, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 

Február:  
- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- konzultácie s rodičmi, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- výzdoba triedy, školy, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 

Marec: 
- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- výzdoba triedy, školy, 

- návšteva mestskej knižnice, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 
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Apríl: 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- výzdoba triedy, školy, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov - vyhodnotenie 3. štvrťroka. 

Máj: 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- zorganizovanie športového turnaja medzi žiakmi I. stupňa, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby vykonanie 

pohovoru s rodičmi, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- výzdoba triedy, školy, 

- úprava okolia školy, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

Jún: 

- vypisovanie triednej dokumentácie, 

- konzultácie s rodičmi, 

- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou, 

- výzdoba triedy, školy, 

- plnenie úloh z plánu činnosti školy, 

- individuálne vzdelávanie sa, 

- plnenie úloh triedneho učiteľa v III. A triede, 

- riešenie otázok ZO OZ s vedením školy. 

- kontrola vých.-vzdel. procesu- zhodnotenie celého šk. roka 

- vyhodnotenie mimoškolských aktivít. 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 23. augusta 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

Príloha č. 43 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017  

 
Trieda: 3. B 

Učiteľka:  Mgr. Anna Ondášová 

 

September: - Štúdium osobných spisov, vypisovanie triednej agendy. 

                       - Oboznámenie s BOZP, PO, vnútorným šk. poriadkom. 

                        - Prihlášky k rediagnostike. 

                        - Rodičovské združenie. 

                        - Deň mlieka v školách – beseda, ochutnávka mliečnych výrobkov. 

 Október: - Deň jablka – beseda, pečenie jablkových palaciniek. 

                        - Konzultácie s rodičmi, plnenie práce školy 

                        - Pani jeseň – Drakiáda. 

 November:   - Riešenie nedbalej školskej dochádzky s výchovným poradcom 

                        - Hodnotenie žiakov za 1. Štvrť rok 

                        - Vypisovanie oznámenia, dochádzka. 

                        - Svetový deň detí – hry a súťaže. 

December:    - Príde k nám Mikuláš s čertom – besiedka.  

                        - Konzultácie s rodičmi 

                        - Športová súťaž v  bobovaní, kĺzaní. 

Január:          - Starostlivosť o kvety v triede 

                       - Dentálny deň – praktické prevedenie, prezentácia. 

                       - Klasifikácia, vypisovanie dokumentácie a vysvedčení. 

Február:       - Doplnenie žiackých dokumentácií. 

                      - Fašiangy - karnevalový deň- pečenie šišiek. 

                      - Kreatívne výrobky z odpadu. 

Marec:         - Čitateľské dni – čítanie rozprávok na pokračovanie. 

                     - Konzultácie s rodičmi, nedbalá školská dochádzka 

                     - Hodnotenie žiakov za 3. štvrť rok. 

                     - Všetci v modrom – Svetový deň vody – prezentácia.   

Apríl:         - Deň zdravia – ochutnávka zdravých výrobkov. 

                   - Maľované kraslice – tradície. 

                   - Individuálne vzdelávanie sa.   

Máj :         - Svetový deň pohybom k zdraviu. 

                  - Konzultácie s rodičmi, riešenie nedbalej školskej dochádzky. 

                  - Medzinárodný deň rodiny – beseda aj s rodičmi.. 

 Jún:          - Maľovaný dvor – MDD. 

                   - Na bicykli bezpečne - dopravná výchova. 

                   - Záverečné vyhodnotenie výchov. - vzdelávacieho procesu. 

                   - Vypisovanie vysvedčenia a triednej agendy. 

                 

                

                     

 

V Krompachoch  25.08.2016 
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Príloha č. 44 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017 

 
Trieda: 4. A 

Učiteľka:  Mgr. Michal Salanci 

 

Plán na september: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- výzdoba triedy 

-     zlepšovanie medziľudských vzťahov- rodičia, žiaci a učiteľ  

-     kontrola, vypisovanie osobných spisov žiakov    

-     školenie žiakov v oblasti BOZP 

Plán na október: 

- rozvoj komunikačných kompetencií žiakov 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 

Plán na november: 

- priebežné hodnotenie výsledkov za prvý štvrťrok 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 

Plán na december: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- výzdoba triedy 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce  

- vypracovanie tématicko výchovno – vzdelávacích plánov. 

Plán na január: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- výzdoba triedy 

- zapájanie sa našej triedy v rámci školy do rôznych výtvarných a iných súťaží. 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 

- vyhodnotenie práce v prvom polroku školského roka 

Plán na február: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- zapájanie sa našej triedy v rámci školy do rôznych výtvarných a iných súťaží. 

- výzdoba triedy 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 
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Plán na marec: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- zapájanie sa našej triedy v rámci školy do rôznych výtvarných a iných súťaží. 

- výzdoba triedy, školy 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 

Plán na apríl: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- výzdoba triedy, školy 

- zapájanie sa našej triedy v rámci školy do rôznych výtvarných a iných súťaží. 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 

Plán na máj: 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- zapájanie sa našej triedy v rámci školy do rôznych výtvarných a iných súťaží 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- výzdoba triedy 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 

Plán na jún: 

- bezpečné a zdravé prázdniny 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- zapájanie sa našej triedy v rámci školy do rôznych výtvarných a iných súťaží. 

- plnenie úloh plánu práce školy 

- výzdoba triedy 

- zabezpečenie dozoru podľa určenia, plnenie povinnosti z toho vyplývajúce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 24.8.2016 
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Príloha č. 45 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017 

 
Trieda: 4. B 

Učiteľka:  Mgr. Marcela Kolcunová 

  

September: 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- kontrola osobných spisov žiakov 

- plnenie plánu práce školy 

- zlepšenie komunikácie s rodičmi 

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom 

- plnenie plánu práce koordinátora pre zdravý životný štýl 

- jeseň v parku - vychádzka 

 

Október: 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- individuálne konzultácie s rodičmi 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky v spolupráci s výchovným poradcom 

- plnenie plánu práce školy 

- tvoríme s prírodným materiálom- výtvarne aktivity 

 

November: 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky  

- zlepšenie komunikácie s rodičmi 

- hodnotenie výsledkov práce žiakov za I. štvrťrok 

- starostlivosť o kvety v triede 

- pamiatka zosnulých – návšteva cintorína 

 

December: 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- vianočná výzdoba triedy a priestorov školy  

- riešenie nedbalej školskej dochádzky  

- vypisovanie triednej dokumentácie 

-  komunikácia s rodičmi 

- farebné Vianoce – výtvarná aktivita 

 

Január: 

- kontrola osobných spisov žiakov 

- plnenie plánu práce školy 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- hodnotenie výsledkov práce žiakov za I. polrok 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky v spolupráci s výchovným poradcom 

- hry na snehu 
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Február: 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky v spolupráci s výchovným poradcom 

- komunikácia s rodičmi 

- plnenie plánu práce školy 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- hry s farbami 

 

Marec: 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- plnenie plánu práce školy 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky v spolupráci s výchovným poradcom 

- komunikácia s rodičmi 

- čítanie vybranej rozprávky 

 

Apríl: 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky v spolupráci s výchovným poradcom 

- plnenie plánu práce školy 

- hodnotenie žiakov za III. štvrťrok 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- starostlivosť o školský pozemok - siatie 

 

Máj: 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky v spolupráci s výchovným poradcom 

- zlepšenie komunikácie s rodičmi 

- plnenie plánu práce školy 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- práca na školskom pozemku  

 

Jún: 

- kontrola osobných spisov žiakov 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- hodnotenie žiakov za II. polrok 

- plnenie plánu koordinátora pre zdravý životný štýl 

- riešenie nedbalej školskej dochádzky v spolupráci s výchovným poradcom 

-  komunikácia s rodičmi 

- plnenie plánu práce školy 

- starostlivosť o kvety v škole   
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Príloha č. 46 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017 

 
Trieda: 5. A 

Učiteľka:  Mgr. Darina Kandrová 

 

September-  

Vypisovanie triednickej dokumentácie 5.A 

Urobiť zasadací poriadok 

Zistiť rozumovú úroveň žiakov 

Zbieranie úrody 

Príprava žiakov na „Šprincove Krompachy“ 

Komunikácia s rodičmi 

Riešenie školskej dochádzky ASC –agenda 

Oboznámenie žiakov s textom divadla 

Október-   

Pozorovanie zmeny prírody 

Mesiac úcty k starším –pripraviť krátky program 

Riešenie dochádzky žiakov ASC- agenda 

Návšteva rodín spolu so žiakmi 

Náboženská súťaž „Šprincové Krompachy“ 

Komunikácia s rodičmi 

Rozdelenie úloh na divadlo 

November- 

Návšteva cintorína „Sviatok zosnulých“ 

Vychádzka žiakov zameraná sa na „slušné správanie na verejnosti“ 

ASC -agenda 

Komunikácia s rodičmi 

Nácvik divadelného predstavenia s náboženskou tematikou 

December  

Nácvik vianočných piesni a básni 

Príprava vianočných ozdôb 

Zorganizovať posedenie pri jedličke s krátkym programom 

Riešenie dochádzky žiakov ASC -agenda 

Komunikácia s rodičmi 

Nácvik divadla „Krížová cesta“ 

Január –  

Privítanie „Nového roka 2017“ 

Zhodnotenie rozumových schopnosti žiakov 

Výber vhodnej literatúry na „Gaňovu Tarnavu“ 

Nácvik žiakov na prednes poézie a prózy v našej škole 

Riešenie dochádzky žiakov ASC -agenda 

Využívanie IKT na hodine 

Komunikácia s rodičmi 

Nácvik divadla „Krížová cesta“ 

Február- 

Prednes poézie a prózy 

Nácvik žiačky na „Gaňovu Tarnavu “ 

Upevňovanie kulturno-hygienických návykov 

Estetizácia triedy 
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Spolupráca s rodičmi 

Riešenie dochádzky žiakov ASC- agenda 

Komunikácia s rodičmi 

Generálka divadelného predstavenia 

Marec-  

Návšteva mestskej knižnice 

Nácvik žiačky na „Gaňovu Tarnavu “ 

Básničky pesničky MDŽ 

Príprava žiakov na okresnú súťaž „Slovo o slove“ 

Príprava žiaka na spev 

Spolupráca s rodičmi 

ASC –agenda 

Vystúpenie na verejnosti 

Apríl   -  

Sviatky jari 

Vychádzka do jarnej prírody. 

Príprava žiakov na okresu súťaž“ Slovo o slove“ 

Nácvik žiačky na „Gaňovu Tarnavu “ 

ASC -agenda 

Komunikácia s rodičmi 

Máj – 

Reprezentovanie školy „Gańova Tarnava „ 

Reprezentovanie školy „Slovo oslove“ 

Riešenie dochádzky žiakov ASC -agenda 

Spolupráca s rodičmi 

Pásmo básničiek a pesničiek – Deň matiek 

Príprava darčekov „Deň matiek“ 

Jún-  

Zhodnotenie celoročnej práce žiakov 

Ukončenie triednickej dokumentácie                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 5.9.2016 
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Príloha č. 47 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017 

 
Trieda: 5. B 

Učiteľka:  Mgr. Alena Lešková 

 

September: 

- preštudovanie osobných spisov žiakov, aktualizovanie údajov 

- vypísanie triednej dokumentácie 

- príprava triedy a zabezpečenie učebníc a pracovných zošitov na tento školský rok 

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom , BOZP 

- plnenie úloh z  plánu práce školy na september 

Október: 

- jesenný zber prírodného materiálu za účelom využitia na pracovné vyučovanie 

a výtvarnú výchovu 

- výzdoba nástenky v triede žiackymi prácami na tému – Jeseň 

- výzdoba okien jesennými motívmi  

- plnenie úloh z  plánu práce školy na október 

November:  

-  pripomenúť žiakom zmysel sviatku „Pamiatky zosnulým“  

- pripomenúť žiakom zmysel adventného obdobia a vyhotovenie adventného venca 

- nácvik vianočných kolied 

 - plnenie úloh z  plánu práce školy na november 

December:  
- nácvik vianočných kolied 

- príprava vianočného posedenia 

- nácvik básne  na sviatok sv. Mikuláša  

-  vianočná výzdoba triedy 

- vianočná výzdoba priestorov školy, výzdoba vianočného stromčeka 

 - plnenie  úloh z plánu práce školy na december 

Január: 

- čítanie z kníh Pavla Dobšinského 

- zimná výzdoba okien  

- plnenie plánu práce školy na január 

Február:  
- čítanie z kníh Pavla Dobšinského 

- výtvarná súťaž žiakov V. triedy  na tému „Valentínske srdiečko“ 

 - plnenie úloh z  plánu práce školy na február 

Marec: 

- čítanie z kníh Pavla Dobšinského 

- jarná výzdoba okien 

- plnenie úloh z plánu práce školy na marec 

Apríl: 

- pripomenúť si veľkonočné tradície  

- veľkonočná výzdoba okien  

- plnenie úloh z plánu práce školy na apríl 

Máj: 

- príprava darčekov pre matky ku  Dňu matiek ( 2. májová nedeľa ) 

- naučiť žiakov básničku ku Dňu matiek 

- letná výzdoba triedy  
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- plnenie úloh z  plánu práce školy na máj 

Jún:  
- plnenie úloh z  plánu práce školy na jún 

- príprava  zábavného programu na medzinárodný deň detí 

- ukončenie triednej dokumentácie na konci školského roku 

- odstránenie výzdoby z okien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 25.8.2016 
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Príloha č. 48 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017 

 
Trieda: 5. C 

Učiteľka:  Mgr. Janka Koršňáková 

 

September: 1/   Vnútorný poriadok školy 

  2/   Bezpečnosť a ochrana zdravia žiaka v škole 

  3/   Vypisovanie triednej dokumentácie 

4/  Počas školského roka vypisovanie charakteristík žiakov, vypisovanie 

prihlášok na rediagnostiku, vypisovanie oznámení o nedbalej školskej 

dochádzke  

5/  Práca s ASC agendou, kontrola údajov žiakov, vpisovanie dochádzky 

počas celého školského roka 

6/   Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok 

Október: 1/   Riešenie dochádzky, správania žiakov, riešenie konfliktných situácií  

  v triede 

  2/   Október – mesiac úcty k starším 

November: 1/   Zhodnotenie správania, prospechu a dochádzky za I. štvrťrok 

2/   Zásady správnej výživy - prezentácia 

3/   Vyberanie poplatkov na ZRŠ  

December: 1/   Svetový deň boja proti AIDS – Kampaň Červené stužky 

  2/   Vianočná výzdoba triedy 

  3/   Vianočné zvyky a tradície  

Január: 1/   Stavanie snehuliaka, hry v prírode 

  2/   Riešenie problémov triedneho kolektívu 

  3/   Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

  4/   Práca s ASC agendou, zadávanie údajov k vysvedčeniam 

Február: 1/   Kontrola učebných pomôcok 

  2/   Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre II. polrok 

  3/   Sv. Valentín – zhotovenie srdiečka   

Marec: 1/   Marec – mesiac kníh – návšteva knižnice 

  2/   Medzinárodný deň žien – zhotovenie darčeka   

Apríl:  1/   Apríl – mesiac lesov – Les očami žiaka 

  2/   Rozbor dochádzky a prospechu za III. štvrťrok 

Máj:  1/   Deň matiek, úcta k rodičom, zhotovenie darčeka 

  2/   Bezpečne na internete (prednáška, beseda) 

  3/   Aktuálne problémy triedneho kolektívu, riešenie dochádzky, správania                   

Jún:  1/   Medzinárodný deň detí – hravé popoludnie 

2/  Rozbor prospechu, dochádzky a správania sa žiakov v šk. roku 2015/ 

2016 

3/ Kompletizovanie osobných spisov, práca v ASC agende, zadávanie 

údajov k vysvedčeniam 

  4/  Vypracovanie záverečných správ za zverené úseky 

  5/   Bezpečnosť a ochrana zdravia počas letných prázdnin 

  6/   Vypisovanie triednej dokumentácie 
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Príloha č. 49 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017  

 
Trieda: 6. A 

Učiteľka:  Mgr. Marta Belejová 

 

SEPTEMBER :         

Vypísanie triednej dokumentácie pre VI.A triedu 

Naštudovanie osobných  spisov 

Naštudovanie  POP 

Oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom , BOZP 

Vypracovanie plánu triedneho učiteľa 

Zhotovenie násteniek v triede 

Úprava kvetov  

      Aktualizovanie údajov týkajúcich sa VI.A triedy v ASC agende. 

      Registrácia do projektu „ Zober loptu nie drogy  

      Registrácia do projektu,, Recykluj a vyhraj“ 

      Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok 

 

OKTÓBER :     

Mesiac úcty k starším- výroba darčeka pre starých rodičov 

Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy 

Riešenie všetkých náležitostí spojených s prácou triedneho učiteľa v VI.A triede, najmä 

výchovných problémov. 

Aktualizovanie údajov  v ASC agende. 

      Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac október 

 

NOVEMBER :     

1.11.- Sviatok všetkých svätých- výroba vencov 

Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy. 

Aktualizovanie údajov týkajúcich v ASC agende. 

      Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac november. 

 

DECEMBER :  

Príprava aktivít k Vianociam – výzdoba triedy a školy 

Sviatok sv. Mikuláša, príprava programu 

Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy 

Aktualizovanie údajov  v ASC agende. 

      Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac december. 

      

     JANUÁR : 

     Karneval - zhotovenie masiek 

     Stavanie snehuliaka a zimné hry. 

     Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy 

     Vypisovanie vysvedčení pre žiakov VI.A triedy do ASC agendy 

     Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac január 

       

      FEBRUÁR : 

      Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy. 
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Riešenie všetkých náležitostí spojených s prácou triedneho učiteľa v VI.A triede, najmä 

výchovných problémov. 

Aktualizovanie údajov v ASC agende. 

Spísanie učebných pomôcok pre II. polrok 

Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac február 

 

MAREC : 

Návšteva  mestskej knižnice.  

      8. marec -  MDŽ 

      Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac marec 

      20.3. – 1.jarný deň. Jarná výzdoba triedy 

Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy. 

Riešenie všetkých náležitostí spojených s prácou triedneho učiteľa v VI.A triede 

Aktualizovanie údajov v ASC agende. 

     

     APRÍL :   

     Zber odpadkov na Líščom vrchu -  Apríl mesiac lesov 

     Veľká noc – výroba kraslíc, výzdoba triedy 

     Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy. 

     Aktualizovanie údajov v ASC agende. 

      

MÁJ:  

      Deň matiek - Naučenie básničky o mame - výroba srdiečka pre mamku. 

      Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A  triedy. 

Aktualizovanie údajov v ASC agende. 

 

JÚN:  

     1.jún  - MDD  

     Zorganizovanie Športového dňa 

     Riešenie nedbalej školskej dochádzky žiakov VI.A triedy. 

     Vypisovanie triednej dokumentácie. 

     Aktualizovanie údajov v ASC agende, vypisovanie vysvedčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   KROMPACHOCH     23.8.2016                           
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Príloha č. 50 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017 

 
Trieda: 6. B 

Učiteľka:  Mgr. Martina Záhradníková 

 

September:  

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- štúdium osobných spisov  

- oboznámenie s BOZP a vnútorným školským poriadkom  

- plnenie plánu práce školy  

- individuálne konzultácie s rodičmi  

- práca s aSc Agendou  

- plnenie plánu práce koordinátora ľudských a detských práv   

 

Október:  

- vypisovanie triednej dokumentácie  

- práca s aSc Agendou 

- plnenie plánu práce školy a plnenie plánu koordinátora ľudských a detských práv  

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- jeseň - zber prírodného materiálu a tvorba výrobkov  

 

November:  

- práca s aSc Agendou 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- sledovanie správania žiakov, dochádzky a prospech žiakov, v prípade potreby 

vykonanie pohovoru s rodičmi 

- oboznámenie rodičov s výsledkami práce žiakov za I. štvrťrok 

- plnenie plánu práce školy a plnenie plánu koordinátora ľudských a detských práv  

- 20. 11. Svetový deň detí – hravý deň  

 

December:  

- riešenie nedbalej školskej dochádzky  

- plnenie plánu práce školy a plnenie plánu koordinátora ľudských a detských práv  

- vypisovanie triednej dokumentácie  

- práca s aSc Agendou  

      -     vianočná výzdoba triedy a priestorov školy  

      -     vianočné posedenie pod stromčekom  

 

Január:  

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- kontrola osobných spisov  

- hodnotenie výsledkov práce žiakov za I. polrok  

- práca s aSc Agendou  

- plnenie plánu práce školy a plnenie plánu koordinátora ľudských a detských práv  

- Zima – prikrmovanie - aj zvieratá chcú prežiť zimu  

 

Február:  

- plnenie plánu práce školy a plnenie plánu koordinátora ľudských a detských práv 
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- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných školou 

- vypisovanie triednej dokumentácie, práca s aSc Agendou  

- riešenie nedbalej školskej dochádzky  

- Fašiangy – karnevalový deň  

- 14. 2. Svetový deň manželstva – výtvarná aktivita  

Marec:  

- sledovanie správania žiakov, docházky a ich prospech 

- Marec – mesiac kníh – návšteva knižnice 

- príprava na veľkonočné obdobie – zhotovenie veľkonočných ozdôb 

- mesiac knihy – čítanie detských rozprávok, návšteva knižnice  

- 22.3. Svetový deň vody – bez vody sa žiť nedá – všetci v modrom  

 

Apríl:  

- sledovanie správania žiakov, docházky a ich prospech – v prípade potreby pohovor 

s rodičmi 

- mesiac lesov – upratovanie okolia školy 

- riešenie dochádzky a prospechu za III. štvrťrok 

- mesiac lesov – upratovanie okolia školy 

 

Máj:  

      -    priebežne písanie triednej dokumentácie 

      -   „Deň matiek“ – zhotovenie darčeka 

- plnenie úloh koordinátora ľudských a detských práv 

- sledovanie správania žiakov, docházky a ich prospech – v prípade potreby pohovor 

s rodičmi 

„Potrebujeme, alebo chceme“ – moje potreby a želania pri príležitosti Svetového 

dňa rodiny – výtvarná súťaž  

Jún:  

- „Deň detí“ – hravý deň  

- rozbor prospechu, dochádzky a správania sa žiakov v šk. roku 2016/ 2017 

- kompletizovanie osobných spisov, práca v aSc Agende, zadávanie údajov   

k vysvedčeniam 

- zhodnotenie  celoročnej práce žiakov  

- vypisovanie triednej dokumentácie  

- práca s aSc Agendou  

- bezpečnosť a ochrana zdravia počas letných prázdnin 

- „Bez práce nie sú koláče“ – deti nesmú pracovať pri príležitosti Svetového dňa 

proti detskej práci – pohybové hry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 26. augusta 2016 
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Príloha č. 51 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017 

 
Trieda: 6. C 

Učiteľka:  Mgr. Marta Lesňáková 

 

September  1. Školský poriadok, BOZP 

2. Zoznámenie sa, pozdrav 

3. Aktivita: Hlava, ramená 

 

Október 1. Práva dieťaťa. 

2. Triedna dokumentácia 

3.  Aktivita: Pozdrav, poďakovanie 

 

November  1. Rozhovor o povolaniach  

2. Komunikácia s rodičmi 

3. Zhodnotenie správania, dochádzky, prospechu za 1.štvrťrok 

 

December    1. Pravidlá slušného správania 

2. Triedna dokumentácia 

3. Vianočná výzdoba, nástenka 

 

Január  1. Rozhovor o šikanovaní na školách  

2. Triedna dokumentácia 

3. Zhodnotenie správania, dochádzky a prospechu za 2. štvrťrok 

 

Február   1. Sviatok sv. Valentína 

2. Triedna dokumentácia 

3. Škodlivosť fajčenia, alkoholu a drog 

 

Marec   1. Ochrana prírody 

2. Triedna dokumentácia 

3. Protidrogové aktivity 

 

Apríl   1. Zhodnotenie správania, dochádzky a prospechu za 3.štvrťrok  

2. Triedna dokumentácia 

3. Diskusia o priateľstve 

 

Máj   1. Správanie na verejnosti 

2. Komunikácia s rodičmi 

                     3. Organizácia voľného času 

 

Jún   1. MDD, vzťahy v kolektíve 

2. Triedna dokumentácia 

3. Vyhodnotenie správania, dochádzky a prospechu za 4. štvrťrok 
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Príloha č. 52 
 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017  

 
Trieda: 8. A 

Učiteľka:  PhDr. Ingrid Gondová 

September: 

- vypracovanie plánu triedneho učiteľa na školský rok 2016-2017               

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom  a BOZP  

- vypisovanie triednej dokumentácie počas celého školského roka  

- počas celého škol. roka písanie charakteristík na žiakov pre účely polície      

- počas celého škol. roka sledovanie dochádzky a vypisovanie oznámení zanedbávania  

povinnej školskej dochádzky, pohovory s rodičmi                                                   

- spolupráca so psychológom počas celého školského roka podľa potreby žiakov     

- práca s ASC agendou, kontrola údajov žiakov, vpisovanie dochádzky  počas celého 

školského roka                                                                                                        

- zúčastnenie sa celoškolského rodičovského združenia                              

 Október: 

- spisovanie učebných pomôcok pre žiakov na I. polrok  

- oboznámenie sa so spismi žiakov, kompletizácia  spisov            

- počas škol. roka vypisovanie tlačív na rediagnostiku dieťaťa                        

November:  
- akcia: Pri príležitosti pamiatky zosnulých zhotovenie vencov na cintorín.                                 

- vyberanie poplatkov na ZRŠ 

December: 
- vianočná výzdoba triedy a posedenie so žiakmi: Vianočná besiedka  

- riešenie správania žiakov a ich hygieny- pohovormi s rodičmi      

Január: 

- spisovanie učebných pomôcok pre žiakov na II. polrok                         

- polročné vypisovanie dokumentácie a vysvedčení                                  

- práca s ASC agendou, zadávanie údajov k vysvedčeniam    

Február: 
- zhotovenie výstavky žiackych prác z výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania 

- zúčastnenie sa celoškolského rodičovského združenia  

- prezentácia: Prvá pomoc, bezpečné správanie sa v učebni informatiky.                                

Marec: 

- riešenie hygieny žiakov, pohovory s rodičmi                                                

- návšteva školskej knižnice, čítanie kníh                                                       

- Súťaž v recitovaní básní. MDŽ, báseň pre mamičku./pripomenutie si sviatku, úcta 

k ženám/ 

Apríl: 

- zhotovenie výstavky: Najkrajšie veľkonočné vajíčko/ pripomenutie tradícii/                                      

Máj: 

- Prezentácia: Deň matiek, úcta k matke, - zúčastnenie sa na celoškolskom rodičovskom 

združení                              

Jún: 
- vypisovanie a ukončovanie triednej dokumentácie                                      

- kompletizovanie osobných spisov, práca v ASC agende, zadávanie údajov 

k vysvedčeniam                                                                                                                      

- vypracovanie hodnotiacich záverečných správ za zverené úseky, MDD –posedenie so 

žiakmi, súťaže 
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Príloha č. 53 
 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017      

 
Trieda: 8. B 

Učiteľka:  Mgr. Anna Šimková 

 

September 
1. Vypracovanie plán práce triedneho učiteľa. 

2. Oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom, BOZP. 

3. Adaptácia žiakov, motivácia a oboznámenie žiakov s prostredím školy. 

4. Jeseň – jesenné mesiace, zber prírodnín. 

5. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda, osobných spisov žiakov – 

spolupráca s rodičmi. 

6. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac september. 

7. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre I. polrok. 

  

Október 
1. Október – mesiac úcty k starším. 

2. Plnenie úloh z plácu práce školy na mesiac október 

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

4. Poučenie o bezpečnom správaní sa počas jesenných prázdnin. 

 

November 
1. 5.11. – Svetový deň behu 

2. Vyhodnotenie dochádzky a výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok.  

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

4. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac november. 

 

December 
1. Vianoce v mojej rodine – beseda 

2. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac december. 

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

4. Poučenie o bezpečnom správaní sa počas vianočných prázdnin. 

 

Január 
1. Zimné aktivity a hry. 

2. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac január. 

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

4. Vyhodnotenie dochádzky a výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. polrok.  

 

Február 
1. 21.2. – Medzinárodný deň materského jazyka. 

2. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac február. 

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

4. Spísanie zoznamu učebných pomôcok pre II. polrok. 
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Marec 
1. Marec – mesiac knihy – návšteva knižnice 

2. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac marec. 

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

4. Poučenie o bezpečnom správaní sa počas jarných prázdnin. 

 

Apríl 
1. 22.4. – Deň Zeme – úprava okolia školy. 

2. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac apríl. 

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

4. Vyhodnotenie dochádzky a výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok. 

 

Máj 
1. Deň matiek – výroba darčekov pre mamičky. 

2. Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac máj. 

3. Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

 

Jún 
       1.  Zábavné popoludnie na školskom dvore. 

3.  Plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac jún. 

       4.  Vypisovanie triednej dokumentácie, aSc Agenda. 

       5.  Vyhodnotenie dochádzky a výchovnovzdelávacích výsledkov za 2. polrok. 

       6. Poučenie o dodržiavaní bezpečnosti počas letných prázdnin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch, 24.8.2016 
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Príloha č. 54 

 

Plán práce triedneho učiteľa na školský rok  2016/2017      

 
Trieda: 9. tr. 

Učiteľka:  Mgr. Sylvia Semanová 

 

September: 
- vypracovanie plánu práce triedneho učiteľa, 

- vypracovanie zasadacieho poriadku 

- oboznámenie žiakov s vnútorným školským poriadkom , BOZP, 

- oboznámenie žiakov s bezpečným správaním sa počas školských aktivít, 

- zisťovanie rozumových schopností, zisťovanie pohybových zručností, manuálnych                                                            

zručností, 

-  plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac september, 

- vypisovanie osobných spisov žiakov, spoznávanie rodičov detí, 

- zlepšenie hygienických a bezpečnostných podmienok v triede, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie – aSc Agenda, 

- výzdoba triedy, školy 

- registrácia do projektu Orange. 

 

Október: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac október, 

- komunikácia s rodičmi, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie- aSc Agenda, 

- Svetový deň ochrany zvierat – aktivity (4.10.), 

- Svetový deň úsmevu – aktivity, 

-  zber prírodného materiálu, 

-  Úcta k starším – Ako som pomohol starým rodičom. 

 

November: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac november, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie - aSc Agenda, 

- výroba šarkanov, púšťanie šarkanov, 

- pripomenúť: -  Sviatok všetkých svätých, 

- 21. 11. - Svetový deň pozdravov - pozdravy s úsmevom - uvedomenie si potreby 

osobného kontaktu. 

 

December: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac december, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie - aSc Agenda, 

- vianočná výzdoba triedy, výroba vianočných ozdôb, 

- čaro zimných sviatkov – Tradície , zvyky, piesne, vinše,  

- príprava darčekov pre blízkych, kamarátov. Obdarovávanie kamarátov vlastnoručne 

zhotovenými prekvapeniami. 

 

Január: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac január, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie - aSc Agenda, 

- príprava podkladov k polročnej klasifikačnej porade, 

- vyhodnotenie práce v prvom polroku školského roka, 
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- starostlivosť o zvieratá v zime - STROMČEK ZVIERATKÁM - vychádzka, 

- hry na snehu, pobyt na čerstvom vzduchu. 

 

Február: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac február, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie - aSc Agenda, 

-  Deň lásky a priateľstva (Valentín), 

- príprava na karneval - zhotovenie masky. 

 

Marec: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac marec, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie - aSc Agenda, 

- mesiac knihy, rozprávanie o knihách, návšteva Mestskej knižnice v Krompachoch, 

- MDŽ - medzinárodný deň žien – výroba darčeka pre ženy (8.3.), 

- Medzinárodný deň učiteľov – výroba darčeka pre učiteľov (28. 3.), 

- Svetový deň vody – MODRÝ DEŇ - ochrana, šetrenie vodou, aktivity (22. 3.), 

- výzdoba triedy, školy. 

 

Apríl: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac apríl, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie - aSc Agenda, 

- svetový deň zdravia (7. 4.), 

- ŽLTÝ DEŇ - Deň narcisov – Deň boja proti rakovine (Liga proti rakovine)- ochrana 

zdravia, porozumenie (15.4.), 

- DEŇ ZEME – ochrana životného prostredia, čistota okolia -VV práce z odpadového 

materiálu (22.4.), 

- veľkonočné aranžovanie spojené s rozprávaním o veľkonočných zvykoch a tradíciách, 

- pomoc pri súťažiach a podujatiach organizovaných školou. 

 

Máj: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac máj, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie - aSc Agenda, 

- úprava okolia školy, 

- pripomenúť:- Sviatok práce, 

- Deň matiek – význam sviatku, úcta, význam materinskej lásky zhotovenie darčekov, 

blahoželania, 

- Medzinárodný deň mlieka - význam mlieka pre zdravie. 

. 

Jún: 
- plnenie úloh z plánu práce školy na mesiac jún, 

- riešenie školskej dochádzky, vypisovanie triednej dokumentácie -aSc Agenda, 

- príprava podkladov ku koncoročnej klasifikačnej porady, 

- zábavné hry pre deti k : MDD, 

- Deň otcov – zhotovenie darčeka pre otcov, 

- príprava prázdninovej činnosti, 

- bezpečné a zdravé prázdniny. 

 

V Krompachoch 26.08.2016 
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Príloha č. 55 

 

Plán práce asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v školskom roku 2016/2017 

 
Meno asistenta: Bc. Janka Šumjaciová 

 

Asistentka učiteľa Bc. Janka Šumjaciová na ŠZŠ  Ul. SNP 49 Krompachy, 

prostredníctvom rôznych metód sociálnej práce pôsobí ako: 

- Komunikačný prvok medzi školou  a rodinou 

- Človek, ktorý je schopný a kompetentný v prípade potreby zasiahnuť 

-  Pomáhať žiakom vysporiadať sa s krízou a stať sa pružnými a  úspešnými žiakmi. 

Hlavné ciele: 

- Podporovať pozitívne emócie 

- Učiť otvorenej komunikácii 

- Preferovať spoluprácu s učiteľmi 

- Rešpektovať názory druhých 

September 

- Uvítanie žiakov do nového školského roku 

- Príprava plánov na školský rok 2016/2017 

- Pracovná a pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávky, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

Október 

- Vychádzky do prírody s poznávaním jej klímy 

- Zásady správania sa v prírode 

- Výroba a púšťanie šarkanov 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

November 

- Hry zamerané telesný rozvoj žiaka 

- Halloween 

- Výzdoba tried a školských priestorov (Halloween) 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

- Rodičovské združenie 

December 

- Nácvik na vianočnú akadémiu 

- Vianočná výzdoba tried a školských priestorov 

- Vianočná kapustnica 

- Mikuláš 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

Január 

- Hry na snehu, guľovačka, stavanie snehuliakov 

- Vychádzka do prírody s pozorovaním zvieracích stôp 
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- Polročná pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

Február 

- Valentínska diskotéka 

- Konzultácie s rodičmi 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

Marec 

- Návšteva knižnice – Marec, mesiac knihy 

- Hry zamerané na prihrávanie a chytanie lopty 

- Úprava školského pozemku 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

Apríl 

- Mesiac lesov 

- Vychádzka do blízkeho okolia 

- Spoznávanie fauny a flóry 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiat pre žiakov 

Máj 

- Deň matiek 

- Nácvik programu pri príležitosti Dňa matiek 

- Volejbal, basketbal, vybíjaná 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiaty pre žiakov 

Jún 

- MDD očami detí- kreslenie na chodník, loptové hry, rôzne zábavné súťaž 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok, zabezpečovanie desiaty pre žiakov 

- Koncoročná pedagogická porada 

Aktivity počas celého školského roka 2016 /2017: 

- Sprevádzanie žiakov na školské akcie, výlety, exkurzie a podujatia, ktoré 

usporiadúva škola 

- Spolupráca so školským psychológom 

- Eliminovať patologické javy žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

- Zlepšiť povedomie žiakov a ich rodičov ku vzdelávaniu a spolupráci so školou 

- Viesť žiakov k hygienickým návykom a sociálnym zručnostiam 

- Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči  sebe a iným, aby boli schopní prevziať 

zodpovednosť za vlastné správanie 

- Viesť žiakov k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí okolo seba 

 

V Krompachoch 25.08.2016  

 



 

132 

 

Príloha č. 56 

 

Plán práce asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v školskom roku 2016/2017 

 
Meno asistenta: Regína Bandžuchová 

 

September 

- oboznamovanie sa so žiakmi – otvorenie školského roka 2016-2017 

- dozor počas prestávok 

- zhotovenie nástenok 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B, C 

Október 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B, C 

- konzultácie s rodičmi 

November 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- vychádzky do okolia 

- zber prírodného materiálu 

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 

December 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

-  mikulášsky večierok 

- vianočná výzdoba tried 

- zhotovenie nástenky 

- hry na snehu 

Január 

- prítomnosť na pedagogických poradách 

- individuálny prístup k žiakom s variantom B, C 

- zimné hry na snehu 

- komunikácia s rodičmi  

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 

Február 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- karneval 

- individuálny prístup k žiakom B, C 

- zhotovenie nástenky 

Marec 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- zhotovenie darčekov pri príležitosti Dňa učiteľov 

Apríl 
- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- vychádzka do blízkeho okolia  

- pomoc učiteľom pri všetkých akciách z celoročného plánu práce školy 
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Máj 
- pedagogický dozor počas prestávok 

- individuálny prístup k žiakom variantu B, C 

- zhotovenie výrobkov ku MDD 

- loptové hry v areály školy 

Jún 

- pedagogický dozor počas prestávok 

- záver školského roka 2016/2017 

- vypracovanie záverečnej správy asistenta učiteľa 

- úprava školského pozemku 

- úprava tried na konci školského roka 

 

 

Krompachy  24.8.2016 
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Príloha č. 57 

 

Plán práce asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v školskom roku 2016/2017 

 
Meno asistenta: Ivan Šumjaci 

 

Hlavné ciele pedagogického učiteľa: 

- Vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru 

- Zhotovovať didaktické pomôcky a využívať ich pri práci s deťmi 

- Klásť dôraz na zlepšenie čitateľskej gramotnosti 

Počas celého školského roka viesť deti k sústavnému plneniu školských povinností, 

k opakovaniu, precvičovaniu a utvrdzovaniu poznatkov nadobudnutých na vyučovaní. 

September 

- Úcta k rodine 

- Pracovná a pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

Október 

- Deň jablka 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

November 

- Sviatok zosnulých 

- Halloween 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

December 

- Vianočná výzdoba tried a školských priestorov 

- Úprava školského pozemku 

- Vianočná kapustnica 

- Mikulášske posedenie  

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

Január 

- Hry na snehu, guľovačka, stavanie snehuliakov 

- Polročná pedagogická porada 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 
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Február 

- Zhotovenie valentínky 

- Konzultácie s rodičmi 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

Marec 

- Darček pre mamičku, MDŽ 

- Úprava školského pozemku 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

Apríl 

- Práce na pozemku 

- Loptové hry so žiakmi 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

Máj 

- Deň matiek 

- Oslava sviatku práce prácou so žiakmi na školskom pozemku 

- Volejbal so žiakmi  

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

 

Jún 

- MDD 

- Súťaže, loptové hry 

- Individuálny prístup k žiakom Variant B, C 

- Dozor počas prestávok 

- Koncoročná pedagogická porada 

Aktivity počas celého školského roka 2016/2017: 

- Sprevádzanie žiakov na školské akcie, výlety, exkurzie, podujatia 

- Eliminovať patologické javy žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

- Zlepšiť povedomie žiakov a ich rodičov ku vzdelávaniu a spolupráci so školou 

- Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči  sebe a iným, aby boli schopní prevziať 

zodpovednosť za vlastné správanie 

- Viesť žiakov k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí 

 

V Krompachoch 26.08.2016  

 

 

 

 



 

136 

 

Príloha č. 58 

 

Plán gremiálnych porád na školský rok 2016/2017 
 

August: 

1. Pokyny k zahájeniu školského roka 

2. Rozdelenie tried, úväzkov a úloh pre školský rok 2016/17 

3. Rozdelenie úloh pre nepedagogických zamestnancov 

4.   Rozdelenie úloh pre asistentov učiteľa 

5.   Spracovanie rozvrhu  

6.   Návrh plánu práce školy 

7.   Redigovanie ŠkVP 

 

September: 

1. Informovanie o stave rozpočtu 

2. Informovanie o kompletnosti učebných plánov 

3. Prehľad psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov 

4. Eduzber, výkaz  

5. Správa o činnosti v školskom roku 2015/2016 

 

Október: 
1. Informovanie o stave skladu školských učebníc, objednávka 

2. Stav osobnej dokumentácie novoprijatých žiakov 

3. Projekty  

4. Stav skladu čistiacich potrieb 

 

November: 

1. Naplánovanie a príprava I. štvrťročnej klasifikačnej porady 

2. Príprava riadnej inventarizácie majetku školy 

3. Výsledky z kontrolnej činnosti 

 

December: 

1. Informovanie o stave čerpania rozpočtu 

2. Naplánovanie predvianočného programu 

3. Stav a čerpanie sociálneho fondu 

4. Plnenie plánu práce školy 

 

Január: 

1. Pokyny k polročnému hodnoteniu 

2. Príprava polročnej klasifikačnej porady 

3. Informovanie o priebehu inventarizácie na škole a stave majetku školy 

 

Február: 

1. Výsledky vnútornej kontroly 

2. Správa výchovného poradcu ohľadom záujmu žiakov o štúdium na OU 

3. Informovanie o stave rozpočtu na rok 2017 

 

Marec: 

1. Oboznámenie predsedníčkou ZRŠ o spolupráci rodičov so školou 

2. Kontrola stavu čistiacich potrieb 

3. Výsledky kontrolnej činnosti 
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Apríl: 

1. Výchovno-vzdelávacie výsledky za III. štvrťrok 

2. Prehodnotenie školskej dochádzky 

3. Kontroly na úseku vedenia školy - zhodnotenie 

 

Máj: 

1. Zhodnotenie rozmiestnenia a prijatia žiakov na OU 

2. Prehodnotenie úloh plánu práce školy 

3. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 

 

Jún: 

1. Pokyny k ukončeniu školského roka 

2.   Príprava koncoročnej klasifikačnej porady 

3.   Zhodnotenie celoročnej práce zamestnancov školy 

4.   Prehľad čerpania dovoleniek 

 

 

Gremiálne porady sa budú konať vždy v prvom týždni v mesiaci. Termín a program 

gremiálnej porady sa môže upraviť podľa potreby.  

 

 

 

 

Krompachy  18. august 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Beáta Figľárová 

      riaditeľka  školy 
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Príloha č. 59 

 

Ročný plán vnútornej kontrolnej činnosti na školský rok 2016/2017 
 

Hlavným cieľom kontrolnej činnosti je získavať objektívne informácie o úrovni 

a výsledkoch práce školy, jej pracovníkov a žiakov a získané informácie využiť na 

usmerňovanie a vytváranie optimálnych podmienok rozvoja osobnosti žiaka, efektívneho 

vyučovania a výchovy a vytvárania optimálneho pracovného prostredia. 

 

1. Rámcové zameranie kontrolnej činnosti 

a) plnenie štátneho a školského vzdelávacieho programu školy, 

b) plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo všeobecne právnych predpisov, metodických 

pokynov MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa, 

c) zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy 

a majetkom školy, 

d) kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov,  

e) kontrola a usmerňovanie vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu, 

f) kontrola úloh na jednostlivých úsekoch školy, 

g) kontrola úloh mimovyučovacích a mimoškolských aktivít školy, 

h) kontrola na úseku BOZP, PO, CO, 

i) kontrola údržby školy, 

j) kontrola materiálno technického vybavenia školy. 

2. Štruktúra vnútornej kontroly 

a) plnenie učebných osnov a TVVP, 

b) vedenie triednej dokumentácie, 

c) plnenie pracovných povinností zamestnancov, 

d) plnenie povinností podľa zákonníka práce, 

e) dodržiavanie legislatívnych a vnútorných predpisov školy, 

f) plnenie plánov na jednotlivých úsekoch školy, 

g) dodržiavanie POP na daný školský rok, 

h) plnenie vytýčených cieľov školy, 

3. Formy a prostriedky kontrolnej činnosti 

a) pozorovanie, 

b) individuálne rozhovory, 

c) hospitácie, 

d) rozbor stavu pedagogickej, hospodárskej a ekonomickej dokumentácie, 

e) účasť na zasadnutiach pedagogickej rady, pracovnej porady, metodických združení, 

súťažiach a školských podujatiach, 

f) obhliadka vnútorných a vonkajších priestorov školy, 

4. Personálna realizácia kontrolnej činnosti 

Vnútornú školskú kontrolu vykonávajú: 

a) riaditeľka školy, 

b) zástupkyňa riaditeľky, 

5. Výstupy a závery kontrolnej činnosti 

a) ústne prerokovanie, pohovor, 

b) písomný záznam, záznam o kontrole, hospitačný záznam, 

c) vyhodnotenie na pracovných poradách. 

6. Špecifikácia kontrolnej činnosti na pedagogickom úseku 

a) Kontrola práce a činnosti pedagogických zamestnancov: 

- kvalita vyučovania, 

- plnenie a dodržiavanie učebných osnov a TVVP, 
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- organizácia vyučovania, psychohygiena, 

- úroveň komunikácie, demokratizácie a humanizácie vzťahu učiteľ – žiak, spätná 

väzba, 

- účelnosť a efektívnosť využívania metód, foriem a prostriedkov pri výchovno-

vzdelávacom procese, 

- práca so žiakmi s viacnásobným postihnutím, individuálny prístup k žiakovi, 

- kontrola práce učiteľa v prvom ročníku, adaptácia žiakov prvého ročníka, 

- úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov, 

- využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- úroveň hodnotenia, 

- práca so žiakmi s vyučovacím variantom B a C, 

- plnenie úloh koordinátorov, 

- zaobchádzanie so zverenými predmetmi, 

- estetizácia priestorov školy, 

- osobné spisy žiakov a triedna dokumentácia, 

- plnenie plánu práce školy. 

b) Kontrola stavu, úrovne a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti: 

- činnosť a aktivita žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- záujem žiakov o výchovno-vzdelávací proces, 

- komunikatívnosť a disciplína žiakov, 

- dodržiavanie hygienických návykov žiakov, 

- záujmová činnosť žiakov, 

- participácia žiakov na živote školy, 

- šetrenie školských potrieb z dotácií, 

- šetrenie učebníc, 

- dodržiavanie vnútorného školského poriadku. 

7. Špecifikácia kontrolnej činnosti na hospodárskom a ekonomickom úseku 

a) kontrola hospodárenia, 

b) dodržiavanie rozpočtových pravidiel, 

c) využívanie finančných a materiálnych prostriedkov, 

d) šetrenie kancelárskeho materiálu, 

e) vedenie ekonomickej dokumentácie, 

f) údržba, evidencia a skladovanie majetku školy 

g) dodržiavanie pracovnoprávnych a mzdových predpisov, 

h) inventarizácia majetku a záväzkov školy – dokumentácia. 

8. Špecifikácia kontroly práce zástupkyne riaditeľky 

a) evidencia hodín náhradného voľna, čerpanie náhradného voľna, 

b) evidencia čerpania dovolenky, 

c) evidencia oznámení o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, 

d) kniha zástupov, 

e) evidencia kontrolnej činnosti vykonávanej zástupkyňou riaditeľky na pedagogickom 

úseku, 

f) evidencia dochádzky zamestnancov, dovolenkové lístky. 

 

 

V Krompachoch 17.8.2016  

 

 

        Mgr. Beáta Figľárová 

            riaditeľka školy 
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Príloha č. 60 

 

Harmonogram kontrolnej činnosti vykonávanej riaditeľkou školy na školský rok 2016/2017 

August   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna 
Pripravenosť vonkajších a vnútorných 

priestorov školy 

školník, 

upratovačky 
obhliadka objektu 

  

pracovnoprávna Personálna obsadenosť školy vedenie školy 
rozbor príslušnej 

dokumentácie 

  

pracovnoprávna 
Pripravenosť a stav PO a BOZP, 

preškolenie zamestnancov 

technik BOZP, 

PO,  

obhliadka objektu, 

rozbor príslušnej 

dokumentácie 

  

Pedagogická Stav a úroveň spracovania ŠkVP 
koordinátori 

tvorby ŠkVP 

rozbor dokumentácie, 

porovnávanie so ŠkVP 

  

Pedagogická Rozvrh hodín 
zástupkyňa 

riaditeľky 

zosúladenie 

a porovnávanie s UO a 

legislatívou 

  

 

Ekonomická 

Úroveň dokumentácie ekonómky 

školy 
ekonómka 

rozbor príslušnej 

dokumentácie 

  

 

September   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Stav údajov v informačnom systéme 

školy - aScAgenda 
triedni učitelia 

zosúladenie s písomnou 

dokumentáciou 

  

Pedagogická Záujmové krúžky - záujem 
zástupkyňa 

riaditeľky 

rozbor príslušnej 

dokumentácie 

  

pracovnoprávna Spracovanie plánu práce školy 
pedagogickí 

zamestnanci 

porovnávanie 

s materiálmi, rozbor 

obsahovej stránky 
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pracovnoprávna 
Stav vedenia triednej dokumentácie 

(triedne knihy, triedne výkazy) 
triedni učitelia rozbor dokumentácie 

  

pracovnoprávna 
Stav a úroveň spracovania 

štatistických údajov 

vedenie školy, 

ekonómka 

rozbor dokumentácie, 

súlad s pokynmi 

  

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
  

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
  

 

Pedagogická, 

pracovnoprávna 

Kontrola osobnej dokumentácie 

novoprijatých žiakov 
triedny učiteľ rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická 
Úroveň vedenia dokumentácie 

zástupkyne riaditeľky 

zástupkyňa 

riaditeľky 
rozbor dokumentácie 

  

    
  

 

    
  

 

Október   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna Stav vyučovacích priestorov upratovačky 

obhliadka priestorov, 

porovnávanie s normami 

a predpismi 

  

pracovnoprávna Stav a úroveň pedagogického dozoru 
dozorkonajúci 

PZ 
pozorovanie 

 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
  

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
  

 

pedagogická, 

pracovnoprávna 
Kontrola osobných spisov žiakov triedny učiteľ rozbor dokumentácie 

  

Ekonomická Úroveň dokumentácie hospodárky  hospodárka rozbor dokumentácie   
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pracovnoprávna 
Dodržiavanie pracovného poriadku 

školy 

všetci 

zamestnanci 

pozorovanie, rozhovor 

 

  

pracovnoprávna 
Stav vonkajších a vnútorných 

priestorov školy 
školník obhliadka objektu 

  

pracovnoprávna 
Stav čistoty a hygieny v priestoroch 

školy 
upratovačky obhliadka priestorov 

  

Ekonomická 
Úroveň dokumentácie hospodárky 

školy 
hospodárka rozbor dokumentácie 

  

 

 
   

  

    
 

 

 

November   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna 
Kontrola plnenia pracovných 

povinností 

všetci 

zamestnanci 
pozorovanie, rozhovor 

  

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
  

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
  

 

Ekonomická 
Úroveň dokumentácie hospodárky 

školy 
hospodárka rozbor dokumentácie 

  

pracovnoprávna Stav a vedenie triednej dokumentácie triedny učiteľ rozbor dokumentácie 
 

 

 

Ekonomická 
Úroveň dokumentácie ekonómky 

školy 
ekonómka rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická, 

pracovnoprávna 

Sledovanie pôsobenia asistenta učiteľa 

na vyučovaní 

vyučujúci, 

asistent učiteľa 

hospitácia, pozorovanie, 

rozhovor 

  

Pedagogická 
Úroveň vedenia dokumentácie 

zástupkyne riaditeľky 

zástupkyňa 

riaditeľky 
rozbor dokumentácie 
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December   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
 

 

 

Ekonomická 
Stav a čerpanie financií zo sociálneho 

fondu 
ekonómka 

rozbor dokladov, 

porovnanie s predpismi 

  

Ekonomická Stav rozpočtu na rok 2015 
riaditeľka, 

ekonómka 

rozbor dokumentácie, 

porovnanie s predpismi 

  

pracovnoprávna Stav inventarizácie majetku 
riaditeľka, 

hospodárka 
fyzická obhliadka 

 

 

 

Ekonomická Úroveň dokumentácie hospodárky  hospodárka rozbor dokumentácie   

Pedagogická Kontrola osobných spisov žiakov triedny učiteľ rozbor dokumentácie 
 

 

 

pracovnoprávna 
Stav čistoty a hygieny v priestoroch 

školy 
upratovačky obhliadka priestorov 

  

    
 

 

 

 

 
   

  

Január   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Stav a úroveň dosiahnutých výsledkov 

za I. polrok 
vedenie školy 

rozbor dokumentácie, 

zasadnutie PR 

  



 

144 

 

Pedagogická 
Stav záujmu žiakov o ďalšie štúdium 

na OU 

výchovný 

poradca 
rozhovor 

  

pracovnoprávna 
Stav a úroveň vedenia triednej 

dokumentácie 
triedny učiteľ rozbor dokumentácie 

  

Ekonomická Stav rozpočtu školy na rok 2016 
riaditeľka, 

ekonómka 

rozbor ekonomickej 

dokumentácie, 

porovnanie s predpismi 

  

pracovnoprávna 

a pedagogická 
Stav plánu kontinuálneho vzdelávania všetci PZ komparácia s plánom 

  

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
 

 

 

pracovnoprávna 
Stav vonkajších a vnútorných 

priestorov školy 
školník obhliadka objektu 

  

 

Pedagogická 
Úroveň vedenia dokumentácie 

zástupkyne riaditeľky 

zástupkyňa 

riaditeľky 
rozbor dokumentácie 

  

 

 

 
   

  

 

 
   

  

Február   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna 

Stav dokumentácie výchovného 

poradcu k príprave žiakov na 

prijímacie konanie 

výchovný 

poradca 
rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická Úroveň činnosti záujmových útvarov  

vedúci 

záujmového 

útvaru 

pozorovanie, rozhovor 

 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor   
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Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
 

 

 

 

Ekonomická 

Úroveň dokumentácie ekonómky 

školy 
ekonómka rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická Kontrola osobných spisov žiakov triedny učiteľ 
rozbor dokumentácie 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická 
Úroveň dokumentácie hospodárky 

školy 
hospodárka rozbor dokumentácie 

  

 

 
   

  

 

 
   

  

Marec   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna 
Stav spracovania prihlášok žiakov na 

OU 

výchovný 

poradca 
rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická 
Stav a úroveň plnenia úloh v oblasti 

spolupráce s rodičmi 

všetci 

vyučujúci 
rozhovor, pozorovanie 

  

pracovnoprávna 
Dodržiavanie pracovného poriadku 

školy 

všetci 

zamestnanci 
pozorovanie  

  

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
 

 

 

Ekonomická 
Úroveň dokumentácie hospodárky 

školy 
hospodárka rozbor dokumentácie 

 

 

 

 

pracovnoprávna 
Stav vonkajších a vnútorných 

priestorov školy 
školník obhliadka objektu 
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Pedagogická 
Úroveň vedenia dokumentácie 

zástupkyne riaditeľky 

zástupkyňa 

riaditeľky 
rozbor dokumentácie 

  

 

 

 
  

 

 

  

 

 
  

 

 

  

Apríl   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Stav a úroveň dosiahnutých vedomostí 

za 3. štvrťrok 
vedenie školy 

rozbor výsledkov, 

zasadnutie PR 

  

pracovnoprávna 
Stav čistoty a hygieny v priestoroch 

školy 
upratovačky obhliadka priestorov 

  

pracovnoprávna Kontrola triednej dokumentácie triedni učitelia rozbor dokumentácie 
 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
 

 

 

Ekonomická Stav čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 
riaditeľka, 

ekonómka 
rozbor dokumentácie 

  

 

    
  

 

 

 
   

  

Máj   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická Kontrola činnosti záujmových útvarov 

vedúci 

záujmového 

útvaru 

rozbor dokumentácie 
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Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor 
 

 

 

Pedagogická Hospitácia vyučujúci pozorovanie, rozhovor  
 

 

 

 

Ekonomická 

Úroveň dokumentácie hospodárky 

školy 
hospodárka rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická Kontrola osobných spisov žiakov triedny učiteľ 
rozbor dokumentácie 

 

  

Pedagogická 
Úroveň vedenia dokumentácie 

zástupkyne riaditeľky 

zástupkyňa 

riaditeľky 
rozbor dokumentácie 

  

 

 
   

  

 

 
   

  

Jún   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna 

Kontrola objektov školy – stav na 

určenie opráv a údržby 

 

školník obhliadka priestorov 

  

Pedagogická 
Stav a úroveň dosiahnutých výsledkov 

výchovy a vzdelávania v 2. polroku 
vedenie školy 

zasadnutie pedagogickej  

rady 

  

pedagogická, 

pracovnoprávna 

Stav realizácie plánu kontinuálneho 

vzdelávania 
všetci PZ komparácia s plánom 

  

pedagogická, 

pracovnoprávna 
Stav splnenia plánu práce školy všetci PZ 

rozbor dokumentácie, 

komparácia 

  

pracovnoprávna 
Stav čistoty a hygieny v priestoroch 

školy 
upratovačky obhliadka priestorov 

  

Ekonomická 
Úroveň dokumentácie ekonómky 

školy 
ekonómka rozbor dokumentácie 
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V Krompachoch 16.8.2016 

Vypracovala:  Mgr. Beáta Figľárová 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
   

  

Júl   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna 
Stav pedagogickej a ďalšej 

dokumentácie k ukončeniu šk. roka 
všetci PZ 

kontrola - rozbor 

dokumentácie 

  

pracovnoprávna 

Stav spracovania štatistických 

výkazov o prospechu, správaní, 

dochádzke žiakov a pod. 

vedenie školy rozbor dokumentácie 

  

pracovnoprávna 
Stav zabezpečenia priestorov školy 

počas letných prázdnin 

vedenie školy, 

ekonómka, 

hospodárka 

obhliadka priestorov 
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Príloha č. 61 

 

Harmonogram kontrolnej činnosti vykonávanou zástupkyňou riaditeľky na školský rok 2016/2017 

 

August   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Ukončenie tr. dokumentácie za 

školský rok 2014/2015 
 tr. učitelia 

rozbor príslušnej 

dokumentácie 

  

Pedagogická Kontrola triednych výkazov  triedni učitelia rozbor dokumentácie 
  

     
  

September   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Stav údajov v informačnom systéme 

školy - aScAgenda 
  tr. učitelia 

zosúladenie s písomnou 

dokumentáciou 

  

Pedagogická Záujmové krúžky - záujem všetci učitelia 
rozbor príslušnej 

dokumentácie 

  

pracovnoprávna 
Stav vedenia triednej dokumentácie 

(triedne knihy, triedne výkazy) 
tr. učitelia rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická Stav adaptácie žiakov v 1. ročníku vyučujúci 1.tr. 
hospitácia, rozhovor s tr. 

učiteľmi 

  

Pedagogická, 

pracovnoprávna 

Kontrola osobnej dokumentácie 

novoprijatých žiakov 

vyučujúci 

novoprijatých 

žiakov 

rozbor dokumentácie 
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Október   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna Stav a úroveň pedagogického dozoru   všetci učitelia pozorovanie 
 

 

 

Pedagogická 
Úroveň výchovno-vzdelávacieho 

procesu v triede s vyuč. var. B 

vyučujúci 

v triede s var.B 
hospitácia 

  

Pedagogická, 

pracovnoprávna 
Kontrola osobných spisov žiakov všetci učitelia rozbor dokumentácie 

  

pracovnoprávna 
Dodržiavanie pracovného poriadku 

školy 

pedagogickí 

zamestnanci 

pozorovanie, rozhovor 

 

  

    
  

November   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna 
Kontrola plnenia pracovných 

povinností 

pedagogickí 

zamestnanci 
pozorovanie, rozhovor 

  

Pedagogická 
Výsledky výchovy a vzdelávania v I. 

štvrťroku 
všetci PZ účasť na PR 

  

Pedagogická 
Dodržiavanie didaktického cyklu 

vyučovacej hodiny 
vyučujúci hospitácia 

  

pracovnoprávna Stav a vedenie triednej dokumentácie   tr. učitelia rozbor dokumentácie 
 

 

 

Pedagogická, 

pracovnoprávna 

Sledovanie pôsobenia asistenta učiteľa 

na vyučovaní 
asistent uč. hospitácia 
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December   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Dodržiavanie didaktického cyklu 

vyučovacej hodiny 
  vyučujúci hospitácia  

  

pracovnoprávna 
Kontrola plnenia pracovných 

povinností 

pedagogickí 

zamestnanci 
pozorovanie, rozhovor 

  

    
  

Január   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Stav a úroveň dosiahnutých výsledkov 

za I. polrok 
  všetci PZ 

rozbor dokumentácie, 

zasadnutie PR 

  

pracovnoprávna 
Stav a úroveň vedenia triednej 

dokumentácie 
 tr. učitelia rozbor dokumentácie 

  

Pedagogická 
Dodržiavanie didaktického cyklu 

vyučovacej hodiny 
vyučujúci hospitácia 

  

Pedagogická Plán práce školy 
pedagogickí 

zamestnanci 
kontrola plnenia 

  

    
  

Február   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Dodržiavanie TVVP a učebných 

osnov ŠkVP 
tr. učitelia 

pozorovanie, rozbor 

dokumentácie 

  

Pedagogická Dodržiavanie didaktického cyklu  vyučujúci hospitácia   
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Marec   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická Kontrola triednej dokumentáciei tr. učitelia rozbor dokumentácie   

Pedagogická 
Dodržiavanie didaktického cyklu 

vyučovacej hodiny 

všetci 

vyučujúci 
hospitácia 

  

pracovnoprávna 
Kontrola plnenia pracovných 

povinností 

pedagogickí 

zamestnanci 
Pozorovanie, rozhovor 

  

    
  

Apríl   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Stav a úroveň dosiahnutých vedomostí 

za 3. štvrťrok 
všetci PZ rozbor výsledkov 

  

pracovnoprávna Kontrola triednej dokumentácie tr. učitelia rozbor dokumentácie 
 

 

 

Pedagogická Dodržiavanie didaktického cyklu  vyučujúci hospitácia   

 
 

 
  

  

  
 

 
 

  

Máj   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

pracovnoprávna Plnenie úloh plánu práce školy 
pedagogickí 

zamestnanci 

rozbor dokumentácie, 

komparácia 

  

Pedagogická 
Dodržiavanie didaktického cyklu 

vyučovacej hodiny 
vyučujúci hospitácia 
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V Krompachoch 18.8.2016 

                      Vypracovala:  Mgr. Marta Kleinová 

 

 

Jún   

Oblasť 

kontroly 
Obsah kontroly Zodpovednosť 

Metódy, formy 

prostriedky 

Vykonanie kontroly, 

číslo záznamu 
Kontrola opatrení 

Pedagogická 
Stav a úroveň dosiahnutých výsledkov 

výchovy a vzdelávania v 2. polroku 
  všetci PZ 

zasadnutie pedagogickej  

rady 

  

pedagogická, 

pracovnoprávna 
Stav splnenia plánu práce školy 

pedagogickí 

zamestnanci 

rozbor dokumentácie, 

komparácia 

  

Pedagogická Plnenie TVVP a učebných osnov 
všetci 

vyučujúci 

komparácia, rozbor 

dokumentácie, hospitácia 

  

Pedagogická Kontrola triednej dokumentácie tr. učitelia rozbor dokumentácie   
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12. Prezenčná listina 
 

Pedagogickí zamestnanci školy potvrdzujú svojim podpisom prerokovanie pracovného 

plánu školy na zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 5.9.2016 

 

Os. číslo 

zamestnanca 
Meno a priezvisko zamestnanca Podpis zamestnanca 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

V Krompachoch 18.9.2015 


