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Základné identifikačné údaje o škole 
 

 

 

 

 

 

Názov školy  Základná škola 

 

Adresa školy  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

Zriaďovateľ  Mesto Spišská Nová Ves 

 

Telefónne čísla 053/ 442 67 43   sekretariát 

   053/ 442 60 69     riaditeľňa 

   053/ 429 89 03   kancelária zást. riad. 

   053/ 429 98 04   ekonomické odd. a PaM 

             školské stredisko záujmovej činnosti 

   053/ 446 60 66   školská jedáleň 

 

Fax   053/ 429 72 49 

 

Internetová adresa www.zskozuchasnv.edupage.org 

    

e-mail školy  sekretariatzskozuchsnv@gmail.com 

                                  riaditeľ@zskozuchsnv.edu.sk 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Škola je vstupnou bránou do života. 

 

 

mailto:kocisova@zskozuchsnv.edu.sk
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Slovo na úvod 

 

 
Máme pred sebou ďalší školský rok. S chuťou a elánom si plánujeme nové ciele, určujeme  

nové úlohy za účelom skvalitnenia našej práce.  

Pri zostavovaní tohto plánu sme vychádzali  z analýzy prechádzajúceho školského roka , z 

plánu hlavných úloh Ministerstva školstva  Slovenskej republiky, z Programového vyhlásenia 

vlády Slovenskej republiky, z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva  

Slovenskej republiky a z Pedagogicko-organizačných pokynov zriaďovateľa – t. j. mesta 

Spišská Nová Ves. 

V tomto školskom roku je našim cieľom  aplikácia nových foriem vzdelávania  žiakov, 

podpora čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese, inovácia učebných textov a 

materiálov, vrátane  posilnenia výučby anglického jazyka a inovácia metód vzdelávania so 

zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese. Budeme sa snažiť vytvárať dobré 

pracovné podmienky pre prácu pedagogického kolektívu modernizáciou softvérového 

vybavenia učební, kabinetov. Našim hlavným cieľom je ale, vytvoriť individuálnu tvár školy 

s rôznymi zaujímavými výchovno-vzdelávacími aktivitami, presvedčiť rodičov a žiakov o 

kvalite školy a tak priviesť do školy čo najviac nových žiakov. 

 

Spoločne vytvárame tento plán, ktorý  slúži ako pracovný materiál pre činnostnú  oblasť a 

bude v prípade potreby aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zásahmi. 

 

                Dovoľte nám teda do nového školského roku 2013/ 14 zaželať všetkým 

zamestnancom školy veľa pracovného elánu a tvorivých síl,  ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v 

procese skvalitnenia výchovy a vzdelávania v našej škole a zároveň želáme všetkým 

pracovníkom, aby svoju prácu robili najmä srdcom.  

 

 

vedenie školy 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom za spoluprácu pri zostavovaní 

Vykonávacieho plánu školy. 
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1  Analýza výsledkov v školskom roku 2012/13 
 

1. 1  Úroveň vzdelávania 
 

 

a/ Celkový prehľad prospech na konci školského roka 

 

 

 Počet žiakov Prospelo Neprospelo Opr. skúšky Nehodnotení 

             

  I. stupeň 217 214 3  0 6 

II. stupeň 317 302 15  9 4 

       Spolu 534 516 18  9 10 

 

 
Nehodnotení žiaci – vzdelávajúci sa v zahraničí. 

 

 

 

b/ Neprospievajúci žiaci v jednotlivých predmetoch 

 

 SJL ANJ NEJ RUJ DEJ/VLA GEG MAT BIO/PDA CHEM/FYZ INF/INV 

 I. stupeň 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 

II. stupeň 10 1 0 0 1 10 10 4 3 0 

Spolu 13 1 0 0 2 10 12 6 3 0 

 

 

 

Opravné skúšky úspešne vykonalo 7 žiakov a postúpili do ďalšieho ročníka. Dvaja boli 

neúspešní -  Pollák M. /SJL, GEG/ a Horváthová E. /BIO, GEG/ . Spolu opakujú ročník 

11 žiaci z toho 8 dievčat. Na komisionálne preskúšanie sa dostavilo 7 z 11 žiakov 

študujúcich v zahraničí. 4 žiaci boli úspešní a postúpili do ďalšieho ročníka, 3 

nepostúpili, 4 žiaci keďže sa nedostavili  nepostupujú do ďalšieho ročníka.  

 

 

 

c/ Správanie žiakov 

 

 

Hodnotenie správania žiakov I. stupeň II. stupeň Spolu 

Pochvala  24 51  75 

Pokarhanie triednym učiteľom 0 5 5 

Pokarhanie riaditeľom školy 0 5 5 
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Znížená známka zo správania I. stupeň II. stupeň Spolu 

na stupeň  2  0 10 10 

na stupeň  3  0 13 13 

na stupeň  4  0 1 1 

 

  

d/ Testovanie 9 – 2012 

 

 

Testovaný predmet SJL MAT 

Národný priemer 67,51% 60,07% 

ZŠ Ing. Kožucha 76,00% 71,79% 

 

 

 

d/ Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku na ZŠ v šk. r. 2012/2013 

 

 

spolu  ................................................................. 60  

 z toho v 9. ročníku  ..................................42  

 v nižšom ako 9. roč. ..................................8  

z toho do prac. pomeru  .................3   

 na 8r. gymnázium ......................... 9  

 bilingválne gymnázium  ................ 1 

dvojročné odbory...........................5   

 

              

 

e/ Prehľad rozmiestňovania žiakov: 

 

 Gymnázium  .............................................21   

8. ročné  ......................................... 9     

bilingválne  .................................... 1    

 Stredné školy  ...........................................5  

 SOŠ  ostatné  ............................................21  

 Zahraničie  .................................................0  

 

 

 

 f/ Zápis prvákov:  

 
Počet zapísaných žiakov v šk, r. 2013/14                          75 – z toho 33 dievčat  a 42 chlapcov. 

Počet detí s odkladom:                                                   12 – z toho 4 dievča a 8 chlapci. 

Počet žiakov v prvom ročníku k 15.9.2013 :                62 – z toho 29 dievčat a 33 chlapcov. 

Počet žiakov v nultom ročníku:                                     0  

Počet žiakov preradených do Spojenej školy:                 1 – z toho dievčat 1. 
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1. 2  Dochádzka 
 

 

Dochádzka žiakov 

 

 

Polrok 
Počet 

žiakov 

Počet vymeškaných hodín 
Počet 

Rómov 

Počet vymeškaných hodín 

 

 
neospr. 

Priemer / žiak  

 
neosp. 

Priemer / žiak 

spolu neosp. spolu neosp. 

1. 519 22  677 792 43,69 1,53 54 5 042 659 93,37 12,20 

2. 525 28 532 1386 54,35 2,64 60 5 767 1318 96,12 21,97 

Spolu 522 51 209  2 178 49,02 2,09 57 10 809 1 977 94,74 17,08 

 
Do počtu vymeškaných hodín nie sú započítané hod. žiakov študujúcich v zahraničí. 

Počas školského roka sa priebežne menil počet žiakov. Niektorí žiaci z našej školy odišli, noví prišli. 

 

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD  .................. 150   

 z toho chlapcov    ....................................      69  

            dievčat  .........................................    81 

  

 

Počet stravníkov v ŠJ....................................... 295   

 

Každá analýza výsledkov podáva informácie o výsledkoch práce a zároveň poukazuje 

na využitie rezerv pre zlepšenie budúcej práce. 

 Analýza ukazuje, že nie všetky problémy sa nám podarilo kladne vyriešiť. Na ich 

odstránenie sme prijali tieto opatrenia, ktoré sú východiskom pre tento školský rok: 

 

 

 Pozornosť venovať  oficiálnym stránkam MŠ SR, jeho priamo riadených organizácií, 

krajských školských úradov, webovej stránke štátneho pedagogického ústavu  ako aj 

ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní – portál mesta, moderný 

učiteľ, minedu... a ďalšie, ktoré sú určené učiteľom, rodičom, žiakom.     

Z: členovia vedenia školy 

T: stály      

 

 Pozorne sledovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom 

skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu.  

Z: členovia vedenia školy 

T: stály   

    

 Pozornosť sústrediť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na dôkladnú analýzu 

výchovno – vzdelávacieho procesu, na účelné plánovanie, následnú kontrolu, zber 

informácií a objektívne hodnotenie. 

Z: členovia vedenia školy 

T: stály      

 

 Posilniť autonómnosť metodických orgánov, a ich participáciu na zefektívnení celkovej 

práce školy, prácu metodických orgánov zamerať cieľavedome na skvalitnenie činnosti 
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učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne výsledkov žiakov 

a vykonať dôslednú analýzu zistení. 

Z: členovia vedenia školy, vedúci MO (PK,MZ). 

T: celoročne 

 

 Zvýšenú pozornosť venovať žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, v oblasti umenia 

a športu, žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a žiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 

Z:  všetci pedagogickí zamestnanci 

T: stály      

 

 V oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti formovať kladný vzťah žiakov ku knihe 

a literatúre cez rôzne triedne aktivity zamerané na čitateľské zručnosti, rozširovať 

školskú knižnicu, počas Medzinárodného dňa školských knižníc (25.10.) zapojiť sa do 

súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, umožniť žiakom jeden deň 

v týždni navštevovať a vymieňať si knihy. 

Z:  všetci pedagogickí zamestnanci, správca knižnice p. uč. Sliva 

T: celoročne 

 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese inovovať  metódy a formy učenia žiakov so 

zameraním na využitie IKT( interaktívne  tabule  zabudované v učebniach, elektronický 

mikroskop, telúrium...).  

Z: členovia pedagogického zboru 

T: stály      

 

 Pozornosť venovať inovácií  učebných textov a materiálov s možnosťou vytvorenia 

interaktívnych pracovných listov s použitím anglického jazyka a metódy CLIL. Na II. 

stupni sa zamerať na spoznávanie nášho regiónu,  zorganizovať zaujímavé  exkurzie 

a k tejto téme vytvoriť ďalšie interaktívne pracovné listy.  Vytvorené pracovné listy 

ponúknuť kolegom za účelom  vzájomnej pomoci a výmeny skúsenosti.    

Z: členovia pedagogického zboru 

T: november - máj      

 

 Na posilnenie AJ na II. stupni vyučovať predmet Jazykový sprievodca v 8.a 9.roč.   

Z: p.uč. Lacušová, Brajerová, Tekáčová, Bobková 

T: september - jún 

 

 Pripojiť každú odbornú učebňu, triedu, kabinet, zborovne  na  internet s cieľom vytvoriť 

dobré pracovné podmienky pre prácu pedagogického kolektívu .   

Z: členovia vedenia školy, p. uč. Jakubov 

T: september      

 

 Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu, výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

environmentálnu výchovu. Vkladať environmentálne myšlienky do každej aktivity 

školy, aby sa naša škola dostala do povedomia verejnosti ako „Zelená škola“ chrániaca 

životné prostredie.   

Z: p. uč.Frankovičová  Centková, Marcinová, členovia pedagogického zboru 

T: stály 
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 Zorganizovať pre 1. ročník EKO TÝŽDEŇ počas prvého septembrového týždňa 

s cieľom uviesť žiakov do environmentálnej problematiky  .   

Z: p. uč. Dingová, členovia pedagogického zboru 

T: september 

 

 Naďalej pracovať v medzinárodnom projekte Zelených škôl s dlhodobým cieľom 

Triedenie odpadu .  

Z: p. uč. Frankovičová Centková, Marcinová, členovia pedagogického zboru 

T: celoročne 

 

 Posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity 

a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu .  

Z: p. uč. Okályová, členovia pedagogického zboru 

T: celoročne 

 

 Zapájať deti a žiakov do aktivít súvisiacich s multikultúrnou výchovou, výchovou 

v duchu humanizmu a so vzdelaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej 

rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antiseminizmu, 

intolerancie, rasizmu organizovaním besied, súťaží, stretnutí, výstav, návštev 

divadelných predstavení.  

Z: p. uč. Šišková, členovia pedagogického zboru 

T: stály 

 

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitorovať správanie detí a v prípadoch 

oprávneného podozrenia na porušenie ich zdravého osobného vývinu bezodkladne 

zabezpečiť ich aktívnu ochranu.  

Z: p. uč. Burík, členovia pedagogického zboru 

T: stály 

 

 Využívať účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie resp. riešenie prvých 

prejavov problémového správania, záškoláctva , šikanovania, fyzického alebo 

psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho 

zneužívania, prejavov extrémizmu. Realizovať na škole preventívne programy. Naďalej 

spolupracovať s terénnou sociálnou pracovníčkou z MÚ. 

Z: p. uč. Burík, vedenie školy, členovia pedagogického zboru 

T: stály 

 

 Zamerať sa na ochranu detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky 

k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnennainternete.sk, www.ovce.sk, 

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

Z: vyučujúci informatickej výchovy, tr. učitelia 

T: stály 

 

 Realizovať praktický výcvik a teoretické vyučovanie na DDI.   

Z: vyučujúci 1. – 5. ročníkov, vychovávateľky, 

T: celoročne 

 

 Zapojiť čo najviac žiakov do centra voľného času a záujmových krúžkov, kde budú 

zmysluplne tráviť svoj voľný čas pod vedením odborníkov.  

Z: vedúci ZÚ 

http://www.bezpecnennainternete.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
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T: október – jún 

 

 Do školského vzdelávacieho programu a do TVVP zapracovať témy Národného 

štandardu finančnej gramotnosti.  

Z: členovia pedagogického zboru 

T: september 

 

 Hospitačnú činnosť zamerať na uplatňovanie inovatívnych metód a foriem výchovy 

a vzdelávania, na využívanie interaktívnej tabule v edukačnom procese, vhodné zaradenie 

tém finančnej gramotnosti do vyučovacej hodiny.  

Z: vyučujúci 

T: celoročne 

 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD zamerať na záujmové a tvorivé činnosti.  

Z: vychovávateľky 

T: celoročne 

 

 Venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia 

školskej dochádzky a školskej úspešnosti.  

Z: všetci vyučujúci, vedenie školy 

T: celoročne 

 

 Na konci školského roka napísať výstupné testy z MAT, SJL na I. stupni štvrtý ročník  

a na II. stupni všetky triedy v presne určenom termíne.  

Z: všetci vyučujúci 

T: podľa harmonogramu 

 

 Skvalitniť prípravu žiakov, najmä žiakov učiacich sa podľa IVP plánov, na  

      Testovanie 9. 

Z: učitelia MAT, SJL v IX. roč. 

 

 Zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti v živote školy, upevňovať putá 

medzi rodinou a školou organizovaním triednych stretnutí pre rodičov a rôznych 

zaujímavých akcií určených pre rodičov a ich deti. 

Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

T: stály 
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1. 3  Naše úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

 

V  školskom roku 2012/13 sa naši žiaci zúčastnili na rôznych vedomostných a 

športových súťažiach  či olympiádach, ktorých sa každoročne organizuje veľmi veľa a získali 

pekné umiestnenia. Tu sú tí najlepší: 

 

Súťaž Meno žiaka 
Okresné 

kolo 

Krajské 

kolo 
Slovensko 

Medzin. 

ocenenie 

Prešovský festival vedy 
a techniky AMAVET 

Adriána Henčekovej 

Alexandra Riemerová 
 

3.

m. 
  

Olympiáda v anglickom 
jazyku 

Terézia Janíkovská 
2.

m. 
   

Olympiáda zo SJL Alexander Kling 
2.

m. 
   

Olympiáda v ruskom 
jazyku 

Katarína Lacušová 
1.

m. 
   

 Simona Safková 
2.

m. 
   

Dejepisná olympiáda Andrej Mokriš 
2.

m. 
   

 Katarína Lacušová 
1.

m. 
   

 Alexander Kling 
1.

m. 
   

 Peter Štark 
1.

m. 
   

 Miriam Kuchárová 
2.

m. 
   

 Matúš Pohanka  
1.

m. 
   

 Ivana Repašská 
2.

m. 
   

Fyzikálna olympiáda Daniel Broško 
1.

m. 
   

Chemická olympiáda Tomáš Barbuščák 
3.

m. 
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ARS Poetica - Puškinov 
pamätník 

Katarína Majerničková  
3.

m. 
   

Shakespeare´s Memorial Martin Beer  
2.

m. 
   

 Ema Frniaková 
2.

m. 
   

 Martina Dovčíková  
2.

m. 
   

Matematická olympiáda 
Bruno Jakubov - 5.r., 

6.r. 

1.

m.,1.m. 
   

 Nina Dimitrovová 
3.

m. 
   

 Denis Garčala  
3.

m. 
   

 Eduard Frlička 
2.

m. 
   

 Daniel Broško  
1.

m. 
   

 Samuel Cabadaj 
1.

m. 
   

 Peter Štark 
1.

m. 
   

Prednes poézie v NEJ Patrick Lorko 
1.

m. 
   

 Matúš Šuca 
2.

m. 
   

 Peter Hamráček 
3.

m. 
   

 Timea Dimitrovová 
3.

m. 
   

 Patrik Lorko  
1.

m. 
  

Logická olympiáda Tomáš Barbuščák   
3.

m. 
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Mladí reportéri pre život. 
prostredie                                 

Adriána Henčeková    
1.

m., 2.m. 
 

 Adriána Henčeková    2.m. 

Pytagoriáda Daniel Broško 
1.

m. 
   

 Eduard Frlička  
1.

m. 
   

 Matúš Šuca 
3.

m. 
   

 P 5 Martin Dam 
1.

m. 
   

 P 6 Martin Dam 
1.

m. 
   

 Alexandra Taláčová 
2.

m. 
   

Geografická olympiáda Bruno Jakubov 
1.

m. 
   

 Daniel Broško 
3.

m. 
   

Šaliansky Maťko Tamara Geletková 
2.

m. 
   

 Martina Dovčíková 
2.

m. 
   

Hviezdoslavov Kubín Martina Dovčíková 
2.

m. 
   

 Natália Mlynarčíková 
3.

m. 
   

Štúrov Zvolen Dominika Kuchárová 
2.

m. 
   

 Katarína Pirháčová 
3.

m. 
   

Zlaté pero, zlatá podkova, 

zlatý vlas 
Sebastián Smik   

2.

m. 
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 Miroslava Kuchárová   
3.

m. 
 

 Martina Dovčíková   
4.

m. 
 

Cezpoľný beh 
Družstvo chlapcov: 

Bigoš, Jánošík, Barbuščák 

1.

m. 
   

 Daniel Bigoš 
1.

m. 
   

Bedminton 
Družstvo chlapcov: 

Pollák, Barbuščák 

2.

m. 
   

Gymnastický štvorboj 
Družstvo chlapcov: 

Kotlár, Ištvánik, 

Pollák,Bednár,Dzurňák 

1.

m. 

3.

m. 
  

 
Družstvo dievčat: 

Liptáková, Drabiščáková, Valková, 

Ratkovská, Kriváková 

1.

m. 

2.

m. 
  

 Šimon Ištvánik 
2.

m. 
   

 Vanesa Drabiščákováb 
1.

m. 

2.

m. 
  

 Veronika Liptáková 
2.

m. 
   

Hádzaná  Družstvo chlapcov 
1.

m. 
   

Basketbalová liga Družstvo chlapcov 
2.

m. 
   

Vedomostná súťaž o 
Olympionizme 

Družstvo chlapcov : 

Dzurňák, Pohanka, Fedor 
 

2.

m. 
  

 
Družstvo dievčat. 

Klaučová, Hudranová, Hamráková 
 

3.

m. 
  

Atletika- Beh na 1 000 m Daniel Bigoš  
4.

m. 
  

Pro Slavis Časopis OKO   
4.

m. 
 

Výtvarná súťaž Eko výkres Nikolas Gabčo 
2.

m. 
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 Matúš Depta 
2.

m. 
   

 Šimon Maceják 
1.

m. 
   

 Šimon Maceják 
3.

m. 
   

Výt. súťaž Vesmír očami 

detí 
Kamil Smorada 

2.

m. 
   

 Filip Čech  
3.

m. 
   

 Daniela Gajdošová 
3.

m. 
   

Výtvarná súťaž Európa 

očami detí 
Zuzana Lapšanská 

1.

m. 
   

 Lukáš Volčko 
3.

m. 
   

Výtvarná súťaž Maskot Paulína Dunčková   
1.

m. 
 

 Štefan Jasečko   
2.

m. 
 

 Šimon Maceják   
3.

m. 
 

Liga mládeže Spiša v 
šachu 

Matej Lacuš 
2.

m. 
   

 Katarína Lacušová 
3.

m. 
   

 

 

 

Žiaci sa úspešne zapájali do korešpodenčných seminárov – MALYNÁR, MATIK, 

VŠEVEDKO, MAKSÍK, MATEMATICKÝ KLOKANKO, iBobor – internetová súťaž, 

Logická olympiáda pre intelektovo nadaných a i. 

Pri príležitosti Dňa  študentstva sa uskutočnilo slávnostné prijatie študentov a ich 

ocenenie u pána primátora mesta, kde nás zastupovalo 10 študentov. 

 

 

Všetkým pedagogickým zamestnancom patrí poďakovanie za ich namáhavú a obetavú 

prácu. 
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2  Všeobecné informácie a pokyny     
 

2. 1  Organizácia školského roka 2013/14 

 
 Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína  

2. septembra 2013 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 

2013 (utorok).  

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 

(piatok).  

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa 

27. júna 2014 (piatok).  

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2013/2014 

 

Prázdniny  Posledný deň  

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin  

Termín prázdnin  Začiatok 

vyučovania  

po prázdninách  

jesenné  29. október 2013 

(utorok)  

30. október –  

1. november 2013  

4. november 2013 

(pondelok)  

vianočné  20. december 2013 

(piatok)  

23. december 2013 – 

7. január 2014  

8. január 2014  

(streda)  

polročné  31. 1. 2014  

(piatok)  

3. február 2014  

(pondelok)  

4. február 2014 

(utorok)  

jarné  Banskobystrický 

kraj, Žilinský 

kraj,  

Trenčiansky kraj  

14. február 2014 

(piatok)  

17. február –  

21. február 2014  

24. február 2014 

(pondelok)  

Bratislavský kraj,  

Nitriansky kraj,  

Trnavský kraj  

21. február 2014 

(piatok)  

24. február –  

28. február 2014  

3. marec 2014 

(pondelok)  

Košický kraj,  

Prešovský kraj  

28. február 2014 

(piatok)  

3. marec –  

7. marec 2014  

10. marec 2014 

(pondelok)  

veľkonočné  16. apríl 2014  

(streda)  

17. apríl –  

22. apríl 2014  

23. apríl 2014  

(streda)  

letné  27. jún 2014  

(piatok)  

30. jún –  

29. august 2014  

2. september 2014 

(utorok)  

 

 

Zápis do 1. ročníka budeme realizovať  v zmysle Metodických pokynov MŠ SR v čase 

od 15. januára  – 22. januára 2014. 

 

Testovanie 9 - 2014 sa uskutoční 12. marca 2014 (streda). Náhradný termín – 25. marca 

2014 (utorok). 

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi 

základnej školy, ktorú žiak navštevuje,  
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 do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, 
 do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania.  

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu  

 do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,  

 do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.  

Plavecký výcvik sa uskutoční nasledovne: 

 

 3. ročník podľa harmonogramu na ZŠ, Nejedlého ul., Spišská Nová Ves. 

 6. ročník –   22. – 29.október 2013 na mestskej plavárni. 

 

Lyžiarsky výcvik  pre 7. ročník na konci januára  2014 v lokalite Poráč. 

Výučba na DDI  pre 1. – 5. roč. a  ŠKD – podľa harmonogramu. Prvý termín je 27.9. - 

17.10.2013. Druhý termín: máj 2014. 

 

 

Účelové cvičenia a didaktické hry sa uskutočnia nasledovne:  

 

 prvé  17. a 18. septembra 2013 (2. st.,  Mgr. E. Murgáčová,), 

 druhé 17. a 18. júna 2014  (1. st.. Mgr. R. Kolárčiková, 2. st. Mgr. K. Dovčíková ). 

 

Cvičenie v prírode 

 

 1. st.  – v rámci vyučovania – 18. september 2013, 11. jún 2014, 

 2. st. –  v mimovyučovacom  čase – termín bude upresnený v mesačnom pláne. 

 

Školský výlet :     30. máj 2014 (piatok) ako darček k MDD. 

 

Školská kalokagatia :  10. júna 2014 1. st.(utorok) 

    11. júna 2014 2. st. (streda) 

 

GYM FIT:            máj 2014   

                                            

Program:  

 

 začiatok školského roka  – p. uč. Mgr. M. Dovčíková, p. uč. Sliva 

 ukončenie školského roka  – p. uč. Mgr. Z. Vojčíková, p. uč. Sliva  

 

Hodnotiace pedagogické rady: 

 

 11. november 2013 (pondelok) 

 20. január 2014 (pondelok) 

 14. apríl 2014 (pondelok) 

 20. jún 2014 (pondelok)       
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Dvakrát v týždni (Po, Št) sa budú uskutočňovať ranné desaťminútovky – riešenie 

aktuálnych udalostí. 

Všetky ďalšie porady a zasadnutia pedagogickej rady a gremiálnej rady sa budú 

uskutočňovať spravidla v pondelok popoludní. Čas a náplň jednotlivých zasadnutí bude 

zverejnený v mesačnom pláne. 
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2. 2  Pedagogickí zamestnanci 
PhDr. Bohuslav Vaľko  riaditeľ školy 

Mgr. Daniela Dingová zást. riad. školy pre 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Jozef Bakó zást. riad. školy pre 2. stupeň ZŠ 

  

Triednictvo Meno a priezvisko Triednictvo Meno a priezvisko 

I.A  Mgr. Andrea Kožíková V.A Mgr. Ľubomír Jakubov 

I.B Mgr. Renáta Kolárčiková V.B Mgr. Anna Prachová 

I.C Mgr. Katarína Meliorisová  V.C Mgr. Vladimír Burík 

II.A PaedDr. Ružena Brezovská VI.A Mgr. Martin Sliva 

II.B Mgr. Viera Muchová VI.B Ing. Mária Lacušová 

II.C Kamila Okályová VI.C Mgr. Katarína Dovčíková 

III.A Mgr. Valéria Jendrálová VII.A PaedDr. Ria Centková 

III.B Mgr. Miriam Dovalová VII.B Mgr. Bibiána Bobková 

III.C Mgr. Andrea Trnovcová VII.C Mgr. Eva Murgáčová 

IV.A Mgr.Miriam Miklošová  VIII.A Mgr. Danica Rimská 

IV.B Mgr. Alena Majerníčková VIII.B Mgr. Marcela Bilpuchová 

IV.C Alexander Hreha VIII.C Mgr. Valéria Mecková 

  VIII.D Mgr. Mária Žukovská 

  IX.A Mgr. Zuzana Vojčíková 

  IX.B PaedDr. Katarína Burdigová 

  IX.C Mgr. Anna Nováčeková 

Netriedni Meno a priezvisko ŠKD Meno a priezvisko 

 Ing. Martin Mucha  Mgr. Štefánia Slivošová 

 Mgr. Zuzana Šoltésová  Ingrid Bušovská 

 Mgr. Ivana Brajerová  Štefánia Vantrobová 

 Mgr. Tatiana Tekáčová  Eva Lesňáková 

 Mgr. Valéria Ilavská  Oľga Kotradyová 

 Mgr. Zdenka Lisoňová   

 Ing. Monika Marcinová   

 Mgr. Magdaléna Šišková   

 Mgr. Ľudmila Vargová   

 Mgr. Daniela Kyrcová   

 Ing. Stanislav Servátka   

asistent učiteľa Mgr. Mária Filipová  

 Bc. Renáta Štefániková 

Materská dovolenka Mgr. Martina Polláková, Bc. Oľga Krausová , Mgr. Stanislava Ledecká 
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2. 3  Počet tried, žiakov a pedagogických zamestnancov 

 

POČET TRIED 
1. stupeň 2. stupeň Spolu (1.+2. st.) ŠKD 

2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

Bežné tr.  8 8 12 10 20 18 5 3 
Integr. IND 2 2 1 1 3 3   

IND  2 2 5 5 7 7 2 2 

Špeciálne  0 0 1 0 1 0 0 0 

SPOLU  12 12 18 16 30 28 7 5 

 

 

POČET ŽIAKOV 
1. stupeň 2. stupeň Spolu (1.+2. st.) ŠKD 

2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

V bežných tr. 170 173 209 209 379 382 136 134 
Integr.  30 32 36 30 66 62 0 0 

IND 21 21 20 60 67 81 87 21 20 

Špeciálne 0 0 0 9 0 9 0 0 0 

SPOLU 221 221 225 314 306 535 531 157 154 

 

 

POČET 

PEDAGÓGOV 

1. stupeň 2. stupeň ŠKD Spolu(1.+2.+ŠKD) 
2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

Vedenie 1 1 2 2   3 3 

Triedni 12 12 18 16   30 28 

Netriedni 3 2 7 9   9 11 

Asistent  0 0 2 2   2 2 

Vychovávateľky     7 5 7 5 

MD   1 2  1 1 3 

SPOLU 16 15 29+1 29+2 7 5+1 51+1 49+3 

 

 
 

 Ak porovnávame s minulým školským rokom, na prvom stupni máme rovnaký počet 

tried a na druhom o dve triedy menej. 

 Pre žiakov s intelektovým nadaním sme otvorili dve triedy na prvom a päť tried  na 

druhom stupni. V dvoch triedach na prvom stupni a v jednej triede na druhom stupni sme 

vytvorili integráciu pre intelektovo nadané deti.  

 Aj v tomto školskom roku sa bude vyučovať evanjelické náboženstvo (popoludní, 

štvrtok o 14:00 hod.) - externý vyučujúci. 

 V kolektíve sme privítali jedného nového kolegu – Ing. Stanislava Servátku FYZ/ INF 

na skrátený úväzok.  Želáme mu, aby sa u nás dobre cítil a čo najskôr udomácnil. 
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3  Výchova a vzdelávanie         
          

 
Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, 

ale fakľa, ktorú treba zapáliť... 
a zapáliť môže len ten, čo sám horí.     

 
     Ján Amos Komenský 

 

 3. 1 Cieľ výchovy a vzdelávania 
 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi 

 

 získať vzdelanie, 

 

 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a 

písomných spôsobilostiach, vo využívaní informačno-komunikačných technológií, v 

komunikácií v štátnom - materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a 

v oblasti technických prírodných vied a technológií. 

 

 viesť žiakov k celoživotnému učeniu, nadobudnúť sociálne a občianske kompetencie, 

podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

 

 ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať 

 

 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia 

a vedieť ich riešiť, 

 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti, 

aktuálne poznatky, pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich 

nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, 

 

 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a 

k svojej vlastnej kultúre, 

 

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,  

 

 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, 

 

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

 

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy a životného prostredia a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 
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Výchovu a vzdelávanie budeme  

 uskutočňovať v súlade so štátnym a školským výchovno-vzdelávacím programom, 

 

 realizovať na základe Pedagogicko – organizačných pokynov, záväzných právnych 

predpisov, rezortných predpisov a metodických usmernení a ďalších predpisov MŠ 

SR, pričom budeme klásť dôraz na samostatnosť,  aktivitu a tvorivý prístup k práci, 

 

 podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so 

životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. 

 

 

3. 2 Rámcový učebný plán 

 

Vyučovať budeme podľa rámcových učebných plánov: 

1. stupeň 

1) ISCED 1 – rámcový učebný plán pre 1.- 4. ročník ZŠ pre žiakov s 

intelektovým nadaním  (III.A, IV.A). 

2) ISCED 1 -  (I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C,  III.B, III.C, IV.B, IV.C). 

Pričom v I.A a II.A budeme prihliadať na skupinovú integráciu pre intelektovo 

nadané deti. 

 

2. stupeň 

3) ISCED 2 – rámcový učebný plán pre  ZŠ pre žiakov s intelektovým 

nadaním ( VI.A, VII.A,VIII.A, VIII.B,  IX.A). 

4) ISCED 2 (V.A, V.B, V.C, VI.B, VI.C, VII.B,VII.C, VIII.C, VIII.D, IX.B, 

IX.C ). 

5) Pričom v V.A  budeme prihliadať na skupinovú integráciu pre intelektovo 

       nadané deti. 

 

Hodinová dotácia v jednotlivých ročníkoch pre jednotlivé vyučovacie predmety (aj pre 

nové predmety) je rozpracovaná v prílohe č.5. 

 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 

 

V triedach pre intelektovo nadané deti a v i. A, II. A a V.A sme  zaviedli nové predmety: 

 1. – 4. roč.  Obohatenie 

 5. roč.   Programovanie a multimédia 

 8. a 9. roč. Jazykový sprievodca 

 7. roč.  Dramatická výchova a tvorivé písanie 

 

 

 

3. 3 Hodnotenie a klasifikácia 

  

 Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 
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Pedagogická rada spolu s p. riaditeľom školy, PhDr. Bohuslavom Vaľkom, dňa 28.08.2013 

rozhodla o tom, že: 

 

  

 Slovné hodnotenie uplatníme v 1. ročníku vo všetkých triedach. 

 V 2. až 9. ročníku  budeme klasifikovať všetky predmety, okrem etickej výchovy. 

 

Pri hodnotení žiakov budeme postupovať podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

3. 4  Všeobecné pokyny 
 

Vo všetkých ročníkoch budeme: 

 cudzí jazyk vyučovať ako povinne voliteľný – a to anglický, nemecký a ruský jazyk. 

Prvý cudzí jazyk od prvého ročníka je anglický jazyk. 

 náboženskú výchovu vyučovať v alternácii s etickou výchovou ako povinne 

voliteľný predmet a budeme dodržiavať stanovené počty žiakov na danú skupinu /20/. 

(Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z predmetu ETV na predmet NBV 

a opačne.), 

 dbať na to, že etická výchova sa nehodnotí známkou, na vysvedčení a v príslušných 

dokumentoch sa uvedie  absolvoval(a), 

 technickú výchovu alternovať s pestovateľskými prácami, 

 výchovné predmety vyučovať v skupinách so stanoveným počtom žiakov – TSV (do 

25), informatiku (do 17) a cudzí jazyk (do 17). 

 

Delené hodiny využijeme:  

na I. stupni: vo všetkých triedach pri vyučovaní CJ (ANJ, NEJ), 

 vo všetkých triedach pri vyučovaní ETV /NBV, INV, 

 v predmete SJL, MAT  v I.A,B,C II.A,C, III.C  

na II. stupni: v triede IND v predmete MAT a SJL v  VI.A,  

                       v triede V.A v predmete MAT a SJL, 

           vo všetkých ročníkoch tak, aby sme dodržiavali stanovené počty žiakov na danú 

skupinu v predmete a to: CJ (NEJ, ANJ, RUJ), ETV/NBV, INF, TSV, SEE,  

      THD,  CHEM (7. roč.), FYZ (6. roč.). 

     

Informácie k výchovno – vzdelávaciemu procesu v ZŠ budú aktuálne zverejňované na 

internetových stránkach  www.statpedu.sk a www.siov.sk. 

 

 Do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracujeme úlohy  súvisiace 

s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním ľudských práv, práv dieťaťa 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu.  

 

 Aj v tomto školskom roku budeme na 1. stupni venovať zvýšenú pozornosť čítaniu 

s porozumením. Posilníme čitateľskú gramotnosť. Budeme implementovať prvky 

čitateľskej a informačnej výchovy do tematických plánov všetkých vyučovacích 

predmetov. V rámci čitateľskej výchovy budeme využívať podujatia verejnej knižnice 

a priestory školskej knižnice. 

 

http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
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 Pre žiakov s intelektovým nadaním vytvoríme materiálne, personálne a odborné 

podmienky pre ich výchovu a vzdelávanie. 

 

 Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ budeme dôsledne realizovať v zmysle 

Metodického pokynu MŠ SR. V poradnej komisii bude zastúpený špeciálny pedagóg. 

 

 Zabezpečíme intenzívnu spoluprácu s materskými školami a pedagogicko – 

psychologickou poradňou so zámerom zvýšiť zaškolenie detí v MŠ a skvalitniť ich 

prípravu do 1. ročníka ZŠ.  

 

 Usmerníme spoluprácu so ŠKD tak, aby sa zredukoval počet výchovno – vzdelávacích 

problémov u slabo prospievajúcich žiakov a žiakov z málo podnetného prostredia. 

 

 Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

budeme rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Budeme 

im zadávať také úlohy, ktoré má dieťa predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii 

prospechu a správania nebudeme hodnotiť negatívne výkony, ktoré sú ovplyvnené 

jeho zdravotným stavom a  vytvoríme materiálne, personálne a odborné podmienky 

pre ich výchovu a vzdelávanie. 

 

 Na 2. stupni ZŠ budeme vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho 

štúdia a využívania rôznych zdrojov informácii v príprave na vyučovanie. 

 

 

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečíme priebežné sledovanie aktívnej 

ochrany detí pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, 

šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových 

látok, sexuálne zneužívanie a pod. 

 

 V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality 

budeme realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu 

rizikového správania. Dôraz budeme klásť na výchovu k právnemu vedomiu, 

demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu. 

 

 Na základe prijatej Deklarácie európskych ministrov školstva zo dňa 18.10.2003 si 

budeme 9. september pripomínať ako Pamätný deň holokaustu. V tento deň budeme 

organizovať akcie: besedy, návštevy pamätných miest holokaustu, rozhlasovú reláciu 

a tak si pripomínať túto problematiku. 

 

 V nadväznosti na vývoj a formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku v oblasti 

humanitného vzdelávania a výchovy sústredíme pozornosť na hodnotovú orientáciu 

mladých ľudí, ktorá prispeje k zlepšeniu medziľudských vzťahov v našej spoločnosti. 

 

 V rámci organizovania podujatí k Medzinárodnému týždňu vzdelávania (november), 

Týždňu slovenských knižníc (október), Dňu detskej knihy (2. apríl) budeme 

spolupracovať s verejnými knižnicami, rodičovskou a odbornou verejnosťou. 

 

 Budeme sa podieľať na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory 

zdravia, najmä v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie 
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pod názvom Škola podporujúca zdravie, projektov zdravej výživy, zdravého spôsobu 

života. 

 

 Zabezpečíme uplatňovanie zákona č. 377/2004 Z.z  o ochrane nefajčiarov a zákaze 

fajčenia v školských priestoroch.  

 

 V rámci Rozpracovania Národného programu prevencie HIV / AIDS na 

podmienky rezortu školstva sa zameriame na prevenciu rizikového správania sa 

v rámci dospievania. 

 

 Vo vyučovacom procese budeme dôsledne realizovať výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ 

a učebnými osnovami Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre I. a II. stupeň ZŠ. 

 

 Pozornosť budeme venovať upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému 

a pohybovému rozvoju žiakov rozširovaním organizačných foriem telesnej výchovy 

a pohybových aktivít, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky. 

 

 V zmysle akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR vo 

vyučovacom procese posilníme zvyšovanie informovanosti o potrebe konzumácie 

zdravotne neškodnej pitnej vody. 

 

 S cieľom pripraviť žiakov na život v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, budeme 

realizovať účelové cvičenia a didaktické hry. Ročníkový vzdelávací štandard 

povinného učiva  Ochrana života a zdravia   zaradíme do výchovno – vzdelávacieho 

procesu. 

 

 Naďalej sa budeme podieľať na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Koncepcie 

environmentálnej výchovy a vzdelávania.  
 

  Predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, školské 

športové súťaže žiakov ZŠ budeme naďalej považovať za integrálnu súčasť výchovno 

– vzdelávacieho procesu. 

 

 Zohľadníme výber výtvarných súťaží, na ktorých sa škola zúčastní. Pri výbere 

uprednostníme regionálne zameranie školy, celoslovenské a medzinárodné výtvarne 

súťaže. 

 

 Vo výchovno – vzdelávacom procese budeme využívať všetku dostupnú IKT a inú  

didaktickú techniku, odbornú literatúru a detské časopisy, 

 

 K rozvoju kultivovaného správania našich žiakov budeme prispievať návštevami na 

rôznych kultúrnych podujatiach. 

 

 Pedagogickí zamestnanci sa budú zúčastňovať na školských, prípadne okresných 

zasadnutiach MZ a PK, vzdelávacích seminároch usporiadaných MPC, pracovných, 

hodnotiacich a špeciálne poverení aj na gremiálnych poradách. 

 

 Budeme podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa 

podmienok školy  a prácou v  projekte „ Vzdelávanie bez hraníc“. 
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3. 5  Školský klub detí   
 

 Školský klub detí pri ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves bude realizovať 

svoju činnosť podľa Plánu práce ŠKD, ktorý vychádza zo  Školského vzdelávacieho 

programu, Vykonávacieho plánu školy, Organizačno – pedagogických pokynov MŠ SR 

a špecifických úloh usmerňovaných v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom 

klube detí a výchovného programu ŠkVP. 

 

 Počas školského roka budú pani vychovávateľky postupovať v súlade so stanovenou 

štruktúrou činnosti 

- vytvárať podmienky pre účelne využívanie voľného času, 

- rešpektovať vekové osobitosti detí, prihliadať na intenzitu zaťaženia a časový 

rozsah, 

- rešpektovať individuálne vlastnosti detí a ich záujmy, 

- vštepovať deťom  hygienické návyky a normy spoločenského správania, 

- dbať na  to, aby sa výchova mimo vyučovania nestala pokračovaním riadneho 

vyučovania. 

 

 Dôraz budú klásť na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu 

a ochranu detí pred  socialno – patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. 

 Budú zabezpečovať výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť 

mimo vyučovania. 

 Budú aktívne spolupracovať s triednymi učiteľmi a rodičmi. 

 Na základe rozhodnutia zriaďovateľa poplatok pre žiakov navštevujúcich ŠKD bude 

4,- € a pre deti v hmotnej núdzi zdarma. (Počas školského roka sa poplatok môže 

zmeniť). 

 Výchovno – vdelávaciu  činnosť budú zabezpečovať kvalifikované vychovávateľky. 

 

 

  Vedúca ŠKD, p. vych Štefánia Slivošová v spolupráci s ostatnými  

p. vychovávateľkami zostavila Plán práce ŠKD, ktorý prikladáme v prílohe č.1.  
 

 

 

 

 

 

3. 6  Výchovné poradenstvo  
 

Činnosť na úseku výchovného poradenstva sa bude aj v tomto školskom roku riadiť  

hlavnými úlohami v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školy a školské zariadenia, 

Vykonávacím plánom práce školy a Školským vzdelávacím programom. 

 

VP funguje v dvoch základných polohách: 

a) ako ochranca a poradca žiakov 

b) ako poradca rodičov i ostatnej verejnosti 
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VP robí pedagogické poradenstvo: 

 napomáha žiakom pri riešení osobného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu 

a orientácie, 

 koordinuje výchovný proces a sprostredkováva servisné služby škole (informačné, 

osvetové, profesionálno – orientačné a iné), 

 spolupracuje so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúciami, ktoré pomáhajú 

pri výchove a vzdelávaní. 

 

VP spolupracuje s triednymi učiteľmi: 

 vedie evidenciu o profesionálnom záujme žiakov, 

 zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na školy II. cyklu, 

 vypĺňa vstupné doklady žiakov končiacich 8. a nižšie ročníky, 

 spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom. 

 

VP spolupracuje so žiakmi i rodičmi: 

 sleduje profesionálne záujmy žiakov 8. a 9. ročníka, 

 sleduje úspešných i neúspešných žiakov,  

 pravidelne uskutočňuje konzultácie so žiakmi a rodičmi. 

 

Plán práce na školský rok 2013/14 vypracovala VP, Mgr. Ľudmila Vargová a prikladáme ho 

v prílohe č.2. 

 
 

 

3. 7  Školský špeciálny pedagóg  

 
Činnosť na úseku školského špeciálneho pedagóga sa bude v tomto školskom roku 

riadiť  hlavnými úlohami v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školy a školské 

zariadenia, Školským vzdelávacím programom, Školským výchovným programom a 

Vykonávacím plánom práce školy. 

 

ŠŠP funguje v dvoch základných polohách: 

c) ako ochranca a poradca žiakov 

d) ako metodik a koordinátor výchovy v škole a ako poradca rodičov i ostatnej verejnosti 

ŠŠP robí pedagogické poradenstvo: 

 s pomocou ostatných učiteľov vyhľadáva a rieši všetky výchovno – vzdelávacie 

problémy žiakov školy, 

 napomáha žiakom pri riešení osobného a vzdelávacieho vývinu,  

 pracuje v systéme prevencie sociálno – patologických javov, 

 koordinuje výchovný proces a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, 

psychologické, informačné, osvetové a iné), 

 spolupracuje so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúciami, ktoré pomáhajú 

pri výchove a vzdelávaní. 
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ŠŠP spolupracuje s triednymi učiteľmi: 

 zabezpečuje psychologické vyšetrenie žiakov, vedie evidenciu a archivuje záznamy, 

 pomáha pri riešení otázok spojených s poruchami správania  niektorých žiakov, 

 identifikuje nadaných a talentovaných žiakov,  

 v rámci svojej kompetencie pomáha triednym učiteľom pri tvorbe a realizácii 

intervenčných a výchovných programov, 

  sleduje a vyhodnocuje vhodnosť integrácie  žiakov so špec. ped. potrebami. 

 

ŠŠP spolupracuje so žiakmi i rodičmi: 

 sleduje úspešných i neúspešných žiakov,  

 pravidelne uskutočňuje individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi, 

 spolupracuje s koordinátormi pre IND. 

 

Plán práce na školský rok 2013/14 vypracovala ŠŠP, Mgr. Ľudmila Vargová a  prikladáme ho 

v prílohe č.3. 
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4  Organizácia práce, riadenie a kontrola 
 

 

Organizovanie zisťuje: 

 

 plnenie plánovaných cieľov a zámerov školy, 

 využívanie kvalifikácie, aprobácie a špecializácie, 

 koordináciu činnosti a medziľudských  vzťahov, 

 vymedzuje právomoc a zodpovednosť zamestnancov 

 

 

4. 1  Vzdelávacie aktivity   
 

V oblasti ďalšieho vzdelávania sa budú pedagogickí zamestnanci 

 pravidelne zúčastňovať na školských zasadnutiach MZ a PK, na ktorých si budú 

vymieňať pedagogické skúsenosti, podávať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie 

výchovy a vzdelávania. Zabezpečia koordináciu výchovno – vzdelávacieho procesu 

medzi 1. a 2. stupňom, 

 zúčastnia sa  celodenných, okresných metodických zasadnutí a iných vzdelávacích 

aktivít, 

 budú si zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť, zúčastnia sa kontinuálneho a ďalšieho  

vzdelávania podľa možnosti školy a začínajúci učitelia budú absolvovať adaptačné 

vzdelávanie, 

 zoznámia sa s aktuálnymi informáciami z odbornej literatúry a časopisov. 

Škola poskytuje tieto periodiká 

 

Naša škola      Učiteľské noviny  

Vychovávateľ     Škola–manažment, ekonomika, legislatíva 

Účtovníctvo ROPO a obcí                                 Práca, mzdy a odmeňovanie 

Poradca 

  

        

      

 

 

 

4. 2  Práca metodických orgánov 
 

 V systéme pedagogického a odborného riadenia školy majú pri plnení cieľov a úloh 

veľký význam metodické orgány (MZ a  PK). MZ a PK  sú poradnými metodickými 

orgánmi riaditeľa školy a pedagogickej rady, ktoré v systéme výchovno – vzdelávacej práce 

a činnosti školy plnia dôležitú a potrebnú funkciu – koordinátora odborno – metodickej 

(vzdelávacej) práce. Okrem metodickej funkcie plnia i funkciu riadiacu a organizačnú, 

kontrolnú a hodnotiacu. V sústave ďalšieho vzdelávania tvoria v škole jeho základný 

stupeň. 

 MO sa zaoberajú pedagogickými a výchovno – vzdelávacími problémami a ich 

poslaním je koordinovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a tým sa 

spolupodieľať na zvyšovaní úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu na škole. 
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 MO zameriavajú svoju činnosť na riešenie dôležitých pedagogických úloh 

a aktuálnych otázok výchovno – vzdelávacej praxe. Podieľajú sa na riadení a kontrole 

výchovno – vzdelávacieho procesu a tým aj na zvyšovaní úrovne práce učiteľov. 

 Cieľom činnosti MZ a PK je realizácia konkrétnej účasti pedagogických 

zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie 

a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno – vzdelávacej práce školy. 

 Ciele, funkcie, obsah, prostriedky, metódy i formy činnosti MZ a PK vyplývajú 

z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy, učiteľov a zámerov štátnej vzdelávacej 

politiky.  

 V tomto školskom roku budú pedagogickí zamestnanci pracovať v týchto metodických 

orgánoch (MZ, PK) a to: 

 

Vedúci MZ a PK: 

MZ – ŠKD       Š. Slivošová 

MZ -  1. – 4. roč.      K. Meliorisová 

MZ -  ŠT         V. Jendrálová 

PK – Slovenský jazyk     Z. Vojčíková 

PK -  Cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)    M. Lacušová 

PK – Matematika a práca s informáciami   D. Rimská 

PK – Človek a príroda (FYZ,CHEM,BIO/PRI)   V. Ilavská 

PK – Človek a spoločnosť (DEJ,GEG/ZEM, OBN/OBV) M. Šišková 

PK – Človek a hodnoty (ETV, NBV)    M. Žukovská 

PK – Človek a svet práce (SEE,THD/TchV)   J. Bakó 

PK – Umenie a kultúra (VYV, HUV)    A. Prachová 

PK – Zdravie a pohyb (TSV)     E. Murgáčová 

 

    

Činnosť jednotlivých metodických orgánov sa bude riadiť svojím Plánom práce (MZ, 

PK), ktorý pripravili vedúci MZ a PK v spolupráci s ostatnými členmi na začiatku školského 

roka. Plán práce vychádza z Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR, ISCED 1, 

ISCED 2 a Štatútu MZ a PK. (Samostatná príloha). 

 Vo výchovno – vyučovacom procese budeme postupovať podľa Školského 

vzdelávacieho programu, platných rámcových učebných osnov, vzdelávacích štandardov a 

vlastných učebných plánov, do ktorých ukotvíme zložky jednotlivých prierezových tém, 

environmentálnu výchovu, protidrogovú prevenciu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu,  

prvky humanizácie a demokracie so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a predchádzania 

všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu a tiež dôležité témy 

finančnej gramotnosti.  

Práca MZ, PK sa orientuje hlavne na dosiahnutie trvalých a hlbokých vedomostí 

žiakov, na rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti, ako aj schopnosť uplatňovať získané 

vedomosti v praxi. Aj v tomto školskom roku budú učitelia vyučujúci v 9. roč. SJL a 

matematiku pripravovať žiakov, aby čo najlepšie zvládli Testovanie – 9 2014, aby sa čo 

najlepšie uplatnili na školách  II. cyklu. 

 Na  jednotlivých pracovných zasadnutiach MZ a PK, ktoré sa uskutočnia najmenej 4 – 

krát počas školského roka, budeme riešiť aktuálne problémy, odovzdávať si svoje 

pedagogické skúsenosti a zoznamovať sa s najnovšími poznatkami z odbornej literatúry. 

Pripravíme a zrealizujeme písomné previerky. Úlohou týchto previerok nebude len kontrola 

vedomostí, ale aj posilnenie motivácie žiakov na nápravu nedostatkov a zlepšenie svojich 

vedomostí a zručností. 
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 Počas školského roka sa budú všetci pedagogickí zamestnanci pravidelne stretávať na 

pracovných a pedagogických poradách, ktoré zameriame na skvalitňovanie výchovno – 

vyučovacieho procesu, na hodnotenie dosiahnutých výsledkov a na získavanie nových 

vedomostí samých  pedagógov. Na porady plánujeme pozývať aj odborníkov. 

Stále prehodnotíme predložené opatrenia, ktoré nám pomôžu skvalitniť našu prácu. Priebeh 

schôdzí zachytíme v zápisniciach (Bc. R. Štefániková). Pracovným poradám budú priebežne 

podľa potrieb predchádzať gremiálne. Na týchto zasadnutiach členovia vedenia školy  

s vedúcimi MZ, PK a ŠKD, výchovnou poradkyňou, špeciálnym  pedagógom prerokujú 

jednotlivé problémy, pripravia a naplánujú činnosť na jednotlivé mesiace. 

  

 Učitelia vyučujúci v IND triedach sa budú stretávať a odovzdávať si skúsenosti 

s vyučujúcimi na školách s IND triedami vo Východoslovenskom kraji. (Košice, Poprad, 

Prešov,  Kežmarok, Michalovce, Humenné). 

 
V 5.A triede v mesiaci október zorganizujeme spoločné stretnutie rodičov a učiteľov tejto 

triedy, kde budú mať rodičia možnosť dozvedieť sa o cieľoch, úlohách, metódach a formách 

vyučovania v tejto triede v jednotlivých predmetoch. Krátkou exkurziou si prezrú odborné 

učebne. 
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4. 2. 1  Športové a vedomostné súťaže a olympiády 
 

Nie malé úsilie vynaložíme aj v tomto školskom roku na prípravu žiakov na rôzne 

vedomostné a športové súťaže a olympiády. Zapojíme sa do mnohých mimoškolských akcií a 

realizácie projektov. 

MŠ SR v tomto školskom roku podporuje súťaže žiakov, ktoré sa budú konať v súlade 

s organizačnými poriadkami zaregistrovanými MŠ SR.   

 

V tomto školskom roku sme sa prihlásili na tieto súťaže: 

 

 

 Predmetové olympiády a celoštátne súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MŠ SR 

(zabezpečované Iuventou): 

 

S Ú Ť A Ž E Meno zodpovedného pedagóga 

Matematická olympiáda  Mgr. D. Rimská, Mgr. M.Miklošová  

Olympiáda v informatike I BOBOR Mgr. A. Prachová, Mgr. K. Burdigová, 

Mgr.Ľ. Jakubov 

Biologická olympiáda  Mgr. R. Centková, Ing. Marcinová 

Fyzikálna olympiáda Mgr. J. Bakó 

Geografická olympiáda Mgr. D. Rimská 

Chemická olympiáda Mgr. V. Ilavská 

Olympiáda nemeckého jazyka Mgr. M. Lacušová 

Olympiáda anglického jazyka Ing. M. Lacušová 

Olympiáda zo slovenského jazyka Mgr. Z. Vojčíková 

Pytagoriáda Mgr. D.Rimská, Mgr. M.Miklošová, 

Hreha 

Olympiáda ruského jazyka Mgr. M. Šišková 

Dejepisná olympiáda  Mgr. M. Šišková 

 

 Ostatné súťaže 

Hliadka mladých záchranárov Mgr. M. Filipová 

Hviezdoslavov Kubín Mgr. Z. Vojčíková, Mgr. M. Dovalová 

Slávik Slovenska Mgr. A Prachová,  Mgr A. Kožíková, 

Mgr. M. Sliva 

Šaliansky Maťko Mgr. Z. Vojčíková, Mgr. A. Trnovcová   

Štúrov Zvolen Mgr. Z. Vojčíková,  Mgr. K. Meliorisová 

Na bicykli bezpečne Ing. M. Filipová 

Súťaž mladých záchranárov CO Ing. M. Marcinová 

Európa v škole  Mgr. Daniela Dingová 
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 Športové súťaže vyhlasované MŠ SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou 

športu na školách (SAŠŠ): 

 

 

S Ú Ť A Ž E Meno zodpovedného pedagóga 

Atletika Mgr. K. Dovčíková 

Cezpoľný beh Mgr. E. Murgáčová, Mgr. K. 

Dovčíková 

Volejbal Mgr. K. Dovčíková 

Basketbal Mgr. K. Dovčíková 

Stolný tenis Mgr. E. Murgáčová 

Hádzaná Mgr. E. Murgáčová 

Florbal Mgr. E. Murgáčová 

Bedminton Mgr. J. Bakó 

Šach Mgr. J. Bakó 

Streľba zo vzduchovky Mgr. E. Murgáčová 

Malý futbal žiaci  3. – 4. roč. A. Hreha 

Malý futbal žiaci  5. – 6. roč. Mgr. K. Dovčíková 

Malý futbal žiaci  7. – 8. roč. Mgr. K. Dovčíková 

Malý futbal žiačky Mgr. K. Dovčíková 

Vybíjaná dievčat Mgr. E. Murgáčová 

Gymnastický štvorboj 4. – 7. roč. Mgr. E. Murgáčová 

Gymnastický štvorboj 1. – 3. roč. Mgr. A. Majerníčková, Mgr. V. 

Muchová 

 

 

 

 Do športových súťaží sa zapájajú aj pedagogickí zamestnanci 

 

Šport Zodpovední 

Tenis Ing. M. Mucha 

Mix-volejbal Mgr. K. Dovčíková 

Mix-basketbal Mgr. E. Murgáčová 

 

 

 

 

„Nie je dôležité zvíťaziť, 

ale zúčastniť sa. 

Zmyslom športu nie je dobývať, 

ale čestne bojovať.“ 

  

         Pierre de Coubertin 
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4. 3  Vnútroškolská kontrola 
 

 

„Hodnotenie zamestnancov má byť zavedené ako niečo, 

čo prináša úžitok organizácii i jeho zamestnancom.“ 

  

        J. Stýblo 

  

 

 Vnútroškolská kontrola bude aj v tomto školskom roku zameraná na praktické plnenie 

cieľa humanizácie výchovy a vzdelávania. Jej charakteristickou črtou je dôvera v kvalitu, 

profesionálnu zdatnosť a tvorivosť pedagógov školy. 

 V tomto smere budeme využívať riadené rozhovory, nepriame a priame pozorovanie, 

hospitácie, účasť na rokovaniach MZ a PK, kontrolu povinnej školskej dokumentácie, 

rozhovory a analýzy napr. absencia pedagogických zamestnancov v práci, stav a úroveň 

dozorov, stav a úroveň prosperity žiakov, ich správania a vývoja v skupine neúspešných 

a úspešných žiakov, úspešnosť jednotlivých predmetov, žiakov chválených a karhaných. 

Zistené nedostatky rozoberie vnútroškolská kontrola s jednotlivými pedagógmi v tímoch, na 

pracovných stretnutiach pedagogických sekcií, na gremiálnych a pracovných radách. 

 Stáva sa  pravidlom, že pri vzniku problému sa hneď prizve člen vedenia školy, aby 

pomohol zvládnuť situáciu. 

Veríme, že pri takomto množstve pôsobení a v spolupráci celého pedagogického zboru 

sa nám podarí zvládnuť prípadné  problémy vo výchovno – vzdelávacom procese.  

 

Plán vnútroškolskej kontroly  - samostatná príloha 
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5  Školské a mimoškolské aktivity 
 

5. 1  Realizácia školských projektov  
 

 

Zelené škola - medzinárodný environmentálny projekt, v ktorom každoročne dosahujeme 

výborné výsledky na celoslovenskej úrovni. Hlavným cieľom programu Zelená škola je 

pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i 

spoločnosti. Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene 

prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do 

každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, 

ale tiež pre širokú verejnosť. Tento šk. rok projekt vedie PaedDr. R. Frankovičová Centková a  

Ing. Monika Marcinová  - majú vytvorený samostatný plán práce. 

 

V tomto školskom roku  budeme pokračovať v rozvoji projektu – Škola podporujúca 

zdravie, Detský čin roka (K. Okályová) s cieľom, aby sa starostlivosť o zdravie detí stala 

organickou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. V rámci projektu zabezpečíme 

podmienky pre mliečny a pitný režim a viac ovocia. So zámerom dosiahnuť zmeny postojov 

k zdravej racionálnej výžive zabezpečíme sledovanie a vyhodnocovanie odporúčaných, 

výživových dávok podľa vekových kategórii stravníkov v ŠJ. (Stravovacia komisia – 

predseda – Mgr. V. Mecková). 

 

O tom, že drogy čoraz viac ohrozujú mladú generáciu niet pochýb. Každý mladý 

človek sa skôr alebo neskôr stretne či už s legálnymi alebo nelegálnymi drogami. Konzumácia 

drog a závislosť na nich nevzniká zo dňa na deň, ale vytvára sa z túžby, ktorá súvisí so 

spôsobom života jednotlivca. V záujme aktívnej ochrany detí sa budeme podieľať na plnení 

úloh Národného programu boja proti drogám (koordinátor - Mgr. V. Burík). 

   

 Vo vyučovacom procese budeme naďalej dôsledne realizovať výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu a učebnými 

osnovami pre I. a II. stupeň ZŠ. (Mgr. V. Mecková) 

 

 V oblasti humanitného vzdelávania a výchovy sústredíme pozornosť na hodnotovú 

orientáciu mladých ľudí, ktorá bude viac prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, 

v oblasti ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 

intolerancie a rasizmu (Mgr. M. Šišková). 

 

 Veľmi dobre chápeme aké dôležité je vychovávať novú generáciu schopnú využívať 

možnosti informačného veku. Uvítali sme projekt Infovek, ktorý umožňuje zavádzanie 

nových informačných technológií do vyučovacieho procesu (Mgr. A. Prachová).  

 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET je záujmové občianske združenie 

s orientáciou na popularizáciu vedy a techniky (Mgr. K. Dovčíková). Práca s deťmi v rámci  

klubu je začlenená do života školy.  

 

 V priebehu školského roka usporiadame besedy a vzdelávacie rozhovory pre žiakov 

venované týmto témam s možnosťou využitia odbornej spolupráce, napr. orgánov činných 

v trestnom konaní, lekárov, psychológov, koordinátorov protidrogovej prevencie a pod.  
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 Vyučujúci budú priebežne počas roka pripravovať do školského rozhlasu vhodné 

relácie s krátkym programom na pokrytie týchto  tém, ktoré sa budú prelínať s aktuálnymi 

reláciami k významným výročiam a udalostiam (viď plán školských relácií v mesačnom pláne 

školy). 

 

 Konkrétne úlohy z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania budú priebežne 

rozpracované v mesačných plánoch s presným dátumom a konkrétnou zodpovednosťou 

pedagogických zamestnancov. 

 

 

 

5. 2  Záujmová činnosť 
 

S poslednou vyučovacou hodinou nekončí úloha našej školy v živote dieťaťa. 

Popoludní obyčajne prebiehajú záujmové krúžky. Deti vnímajú školu ako miesto, kde môžu 

vždy popoludní prísť. Vedia, že sa tam bude niečo diať. Je to veľké plus. Chránime ich od 

útleho veku od možnosti ohrozenia pozitívnou motiváciou. 

Členovia záujmových útvarov sa budú pravidelne stretávať a vlastnou činnosťou 

prispievať ku klíme školy. Svojimi výrobkami budú aj v tomto školskom roku skrášľovať jej 

priestory (výtvarné diela), zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych a športových vystúpeniach, 

autorsky prispievať do školského časopisu, rozširovať a overovať si vedomosti v rôznych 

kvízoch, a pod. 

 

V tomto školskom roku budú žiaci pracovať v  záujmových útvaroch, ktorých  zoznam 

uvádzame v prílohe č. 9. 

 

 Podobnú úlohu má aj Centrum voľného času. V tomto školskom roku v ňom 

pracuje  12 záujmových útvaroch sú tu zaradené deti aj z iných škôl v meste. Frekvencia 

vykonávanej záujmovej činnosti, jej obsahu a počtu členov je zaznamenávaná v triednej 

knihe.  

 

 

 

5. 3  Školský časopis 
 

 Školský časopis OKO sa stal neodmysliteľnou súčasťou školského života. Dotvára 

celkový imidž školy. Má vysokú úroveň  o čom svedčia rôzne ocenenia. Keďže však žijeme 

v časoch neustáleho konkurenčného súperenia, je potrebné aj v tejto oblasti mať na zreteli 

progres a schopnosť udržať si svoje prvenstvo, či jedinečnosť.  

 

Redakčná rada časopisu OKO bude pracovať v tomto zložení: 

 

Šéfredaktor:   Andrea Mackovjaková VII.C  

Zástupca šéfredaktora: Samuel Ján Hollaar             V.A 

Grafická úprava:  žiaci V. B triedy  

 

Redaktori:   Petra Holečková, Terka Janikovská, Franciska Tižová, Štefan   

                                             Vansáč, Matúš Šuca – VIII. A, Timea Lichvariková, Matúš 

                                             Pohanka, Aneta Greňová, Denis Jaroš – VII. C, Lenka  
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                                             Dzurňáková – V. A, Frederika Kočíková, Matej Lacuš, 

                                             Radka Kráľová, Bruno Jakubov, Martina Rišová, Jakub   

                                               Pollák, Jana Kamenická – VI. A, Katarína Kedžuchová, Vanesa  

                                             Capáková, Viktória Roguľová, Anna Pružinská, Marek  

                                             Špirka – VI. C        

 

Zodpovední:     Mgr. Tatiana Tekáčová, Mgr. Ivana Brajerová   

Grafická úprava:  Mgr. A. Prachová a V.B trieda 

Redaktori môžu sledovať výchovne ciele a ovplyvňovať myslenie a názory žiakov, motivovať 

ich, povzbudzovať do pozitívnych aktivít alebo vystríhať pred možnými omylmi. Plánujeme 

vydať 3 čísla časopisu a propagovať ho aj na internetovej stránke školy.   

 

  

 

5. 4  Výlety 
 

 Prečo máme chodiť s deťmi na výlety ? 

Určite preto, aby deti spoznali svoje okolie, svoju vlasť.  Tieto akcie majú podstatný význam 

aj z hľadiska formovania vzťahov: 

 

 učiteľ spoznáva žiakov v inom než školskom prostredí 

 žiaci spoznávajú učiteľov v inom než školskom prostredí 

 deti, ktoré sa nemohli v škole presadiť, majú na to príležitosť teraz 

 tieto akcie posilňujú pocit spolupatričnosti medzi deťmi 

 pobyt v prírode často pomôže vyriešiť výchovné problémy, môže zmeniť negatívny 

vzťah problémového žiaka k učiteľovi a sprostredkovane aj ku škole 

 ak ide o viac tried naraz, môžu sa navzájom spoznávať detí z rôznych tried 

 S cieľom rozšíriť si teoretické poznatky o prírode, rozvíjať kultúrno – spoločenské 

návyky, upevňovať zdravie a rozvíjať telesnú zdatnosť aj v tomto školskom roku po dohode 

s vedením školy absolvujú naši žiaci výlety  v prírode. 

 

 V tomto školskom roku uskutočníme školské výlety 30. mája ako darček ku Dňu 

deťom . 
 

 

 

 

 

Ďalšie doplňujúce aktivity budú žiaci absolvovať podľa príslušných harmonogramov: 

 

- lyžiarsky výcvik 7. ročník, 

- DDI 1.- 5. ročník, 

- plavecký výcvik 3. ročník, 6. ročník. 
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6  Kultúrno – spoločenský život školy 
 

 

 Kultúra je neodmysliteľnou súčasťou školy. Počas školského roka budeme prispieť 

k rozvoju kultivovaného správania sa našich žiakov návštevami rôznych kultúrnych podujatí 

organizovanými kultúrnymi inštitúciami v meste. Priebežne navštívime predstavenia v 

Spišskom divadle, kine, výchovné koncerty usporiadané ZUŠ, výstavy, besedy s odborníkmi 

podľa ponuky Spišského múzea, Galérie umelcov Spiša, Matice slovenskej a i. 

  

 

6. 1  Spolupráca s inštitúciami a podnikmi 
 

Naša škola neostáva v izolácii, spolupracuje s mnohými organizáciami a inštitúciami. 

Rozširuje a prehlbuje spoluprácu so všetkými výchovnými činiteľmi ako je napr. ZUŠ zo 

Spišskej Novej Vsi. V našej škole už druhý rok prenajímame triedu výtvarnej výchovy 

učiteľom tejto školy p. Čechovi a p. Bobulovi. Žiaci sa pod ich vedením zdokonaľujú vo 

výtvarných technikách. 

Pomoc pri riešení konkrétnych problémov žiakov v učení, správaní, voľbe povolania, 

či pri optimalizácii výchovno – vzdelávacieho procesu nám poskytuje PPP, CPPaP . 

 Naši žiaci počas roka navštívia Spišskú knižnicu, kde si priebežne budú vypožičiavať  

beletriu a odbornú literatúru. Veríme, že pracovníčky Spišskej knižnice pripravia aj v toto 

školskom roku pre žiakov besedy, kvízy, výstavky nových kníh, pripomenú im výročie 

spisovateľov a tým prispejú k osobnému rozvoju žiakov. 

            Medzinárodný projekt Zelená škola pravidelne už niekoľko rokov spolupracuje 

s rôznymi ochranárskymi organizáciami ako je Správa NP Slovenský raj, Lesy mesta, OZ 

SOSNA, OZ Špirála, Ústav hygieny a verejného zdravotníctva v SNV, Múzeum Spiša, ZOO 

a ďalšie.                   

   Spolupracujeme s priemyselným podnikom Embraco. 

            Počas hodín VÝV žiaci a učitelia spolupracujú so Spišskou galériou – navštevujú 

výstavy, zúčastňujú sa tvorivých dielní.         

Žiaci I. stupňa  a žiaci navštevujúci ŠKD budú priebežne počas roka absolvovať 

výučbu na DDI.  

Ku všetkým skutočnostiam práce školy sa vyjadruje Rada školy (predseda –Mgr. Z. 

Vojčíková) a Občianske združenie pri ZŠ, Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves (predseda -  

Ing. V. Šolc). 

 

 

6. 1. 1  Spolupráca s rodičmi 
 

 Skutočné autority nemôžeme hľadať len v prostredí školy, ale aj medzi rodičmi. Škola 

ako inštitúcia, vedenie školy a tým aj pedagógovia môžu síce rozvíjať u detí veľa pozitívneho, 

avšak jedno nemôžu zaručene – nahradiť rodinu a spoločnosť. 

 Preto chceme aj v tomto školskom roku osloviť a vyzvať rodičov ku spolupráci. 

Kvalitné partnerské vzťahy sa medzi učiteľom a rodičmi vytvárajú dobrou vzájomnou 

komunikáciou na zasadnutiach triednych RZ. 

 

Východiská pre tento školský rok: 
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 Na rokovanie pedagogických rád v prípade potreby podľa charakteru prerokúvanej 

problematiky pozývať zástupcov Rady školy a Rodičovského združenia, lekárov, 

psychológov a iných odborníkov za účelom zvyšovania podielu spoločnosti na riadení 

školy. 

Z: vedenie školy 

 

 Zamedziť narúšanie plynulej práce školy zo strany spoločenských organizácií. Ich 

činnosť využívať na vytváranie materiálno – technických podmienok a rozvoj 

záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania. 

Z: vedenie školy, tr. učitelia. 

 

 Pri porušovaní školského poriadku, školskej dochádzky  spolupracovať s rodičmi, 

orgánmi štátnej moci a správy, políciou odd. kriminalistiky mládeže. 

Z: vedenie školy 

 

 

 

6. 2  Školská klíma 
 

 Školská klíma tvorí prostredie školy a vzťahy v škole tak, ako ich vytvárajú a vnímajú 

žiaci, zamestnanci, rodičia a ďalší. 

 Keď vstúpime do školy alebo triedy, okamžite na nás začne pôsobiť prostredie. Môže 

nás zaujať, potešiť, povzbudiť alebo otráviť. Hovoríme s ľuďmi a cítime sa bezpečne, alebo 

neisto. Máme chuť s nimi zostať, alebo odísť preč. 

 Na učiteľa a žiaka pôsobí školská klíma každý deň. Je jednou z hlavných príčin, prečo 

deti a dospelí chodia do školy radi alebo neradi. Len z jednej prechádzky školskými chodbami 

môžeme mnohé spoznať. Vzhľad triedy a chodieb v škole často až prekvapujúco silno 

korešponduje s tým, čo sa v nich pri vyučovaní a cez prestávky deje. 

 V tomto školskom roku budeme venovať zvýšenú pozornosť celkovej estetickej 

výzdobe školy. Nástenky v triedach a na chodbách budeme aktualizovať k významným 

udalostiam a výročiam. V dobrom počasí budeme využívať EKO – zónu cez prestávky a tiež 

ako priestor na vyučovanie niektorých predmetov (výtvarná výchova, prírodoveda, biológia, 

geografia a pod.). 

 Jarné a jesenné upratovanie okolia školy zabezpečia vyučujúci pracovnej výchovy . 

Priebežné upratovanie okolia školy budú uskutočňovať triedni učitelia so žiakmi podľa 

harmonogramu  upratovania okolia školy. (Príloha č. 9). Žiaci budú získavať základné 

zručnosti a vedomosti s predpokladom na vytváranie si ochranárskych postojov vo vzťahu 

k životnému prostrediu v praktickom živote. 

 

 

6.3  Tradícia a imidž školy 
 

 Ide o vytváranie priaznivého názoru na školu. O to, ako je zapísaná do povedomia 

našich žiakov, ich rodičov a ostatných partnerov. Každá organizácia, a teda aj škola, ktorá 

prichádza do styku s ďalšími subjektmi, získava imidž. 

 Dobrý imidž sa dá získať niekoľkými spôsobmi, ale medzi najúčinnejšie patrí kvalita 

všetkých činností školy. Dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú založené na vzájomnom 

rešpekte. Žiaci si vážia učiteľov pre ich pedagogické schopnosti, osobné kvality, vedomosti 
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a profesionalitu. Na druhej strane aj učiteľ si ctí individualitu každého žiaka a váži si ho pre 

jeho študijné úsilie. 

 

 Kredit získavame kvalitnou a odbornou výchovno – vzdelávacou prácou, ale aj pestrou 

ponukou mimoškolských aktivít: 

 

 pravidelnou záujmovou činnosťou 

 nepravidelnou , príležitostnou činnosťou 

 tradičnými aktivitami 

 prázdninovými aktivitami 

 realizáciou Dňa otvorených dverí 

 športovými aktivitami 

 realizáciou projektov 

 

 

Aj tento školský rok budeme pokračovať a vylepšovať naše tradície a tak vytvárať pozitívny 

vzťah verejnosti ku škole. 
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7. Rozdelenie úloh a zodpovednosť, správcovia kabinetov 

a odborných učební 
 

Výchovná poradkyňa      Mgr. Ľ. Vargová 

Špeciálny pedagóg      Mgr. Ľ. Vargová 

Vedúca ŠKD       Š. Slivošová 

Predseda ZO OZ ZŠaV     D. Rimská 

Predseda Rady školy      Z. Vojčíková 

 

Vedúci MZ a PK: 

MZ – ŠKD       Š. Slivošová 

MZ -  1. – 4. roč.      K. Meliorisová 

MZ -  ŠT         V. Jendrálová 

PK – Slovenský jazyk     Z. Vojčíková 

PK -  Cudzie jazyky      M. Lacušová 

PK – Matematika a práca s informáciami   D. Rimská 

PK – Človek a príroda (FYZ,CHEM,BIO/PRI) .  V. Ilavská 

PK – Človek a spoločnosť (DEJ,GEG,OBN)   M. Šišková 

PK – Človek a hodnoty (ETV, NBV)    M. Žukovská 

PK – Človek a svet práce (SEE, THD/PVC)   J.  Bakó 

PK – Umenie a kultúra (VYV, HUV)    A. Prachová 

PK – Zdravie a pohyb (TSV)     E. Murgáčová 

 

Kabinety – ŠKD      I. Bušovská 

       1. -  4. roč.     K. Okályová 

       Matematika     D. Rimská  

       Slovenský jazyk     Z. Vojčíková 

       Fyzika      S. Servátka 

       Chémia      V. Ilavská 

       Biológia      R. Frankovičová Centková 

       Geografia      K. Burdigová 

       Dejepis       M. Šišková 

       Hudobná výchova    A. Prachová        

       TV 1. – 4. roč.     A. Majerníčková 

       TV 5. – 9. roč.     E. Murgáčová 

       Výchovné porad.     Ľ. Vargová 

       Špec. pedagóg     Ľ. Vargová 

 

Knižnica – Učebňa spoloč. vedných predmetov  M. Sliva 

 

Odborné učebne – Fyzika     S. Servátka 

   Chémia    V. Ilavská 

Biológia     R. Frankovičová Centková 

   Jazykové laboratórium 1  M. Lacušová 

   Jazykové laboratórium 2  Z. Šoltésová 

   Informatika    A. Prachová   

   Infovek    K. Burdigová 
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Multimediálna učebňa  Ľ. Jakubov 

   Výpočtová technika 1.- 4.  K. Meliorisová 

   Počítače IND    A. Kožíková 

  TV objekt    E. Murgáčová 

 

Starostlivosť o náraďovňu     A. Majerníčková, E. Murgáčová 

Kronika školy       V. Muchová 

Školské časopisy - distribúcia   V. Muchová, Z. Vojčíková, M. Lacušová 

Kvetinová výzdoba      vyuč. SEE,  ŠKD 

Zber druhotných surovín                I. Bajerová, T. Tekáčová   

Relácie do školského rozhlasu    podľa rozpisu 

Bezpečnostný a požiarny technik    V Mecková, M. Černická 

Školský časopis OKO      T. Tekáčová,I. Brajerová, A.   

                                                                                               Prachová         

Sklad učebníc       S. Mikolajová 

 

Za materiálne vybavenie školy   z o d p o v e d a j ú   všetci vyučujúci! 

 

Riaditeľ školy PhDr. Bohuslav Vaľko, ZRŠ – Mgr. D. Dingová a Mgr. J. Bakó aj vedúca 

školskej jedálne M. Böhmerová sú oprávnené vykonávať dychovú skúšku v prípade 

podozrenia požitia alkoholu u pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy počas 

pracovnej doby. 

 

 

Súčasťou Vykonávacieho plánu školy 2013 / 2014  je: 

 

 Vnútorný poriadok 

 Školský poriadok 

 Organizačný poriadok 

 Pracovný poriadok 

 Plán vnútroškolskej kontroly 

 Vnútorné smernice 

 

 Všetky dokumenty sú vyvesené na viditeľnom mieste, v kancelárii zástupcov, alebo  

v riaditeľni Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. 

 
 Vykonávací plán práce školy je otvoreným dokumentom a bude aktuálne doplňovaný 

podľa potrieb  školy a záujmov  detí ,  požiadaviek  rodičov  a mesta. 

 Úlohy vyplývajúce z Vykonávacieho plánu školy budú mesačne aktualizované, prípadne 

doplňané podľa došlých ponúk na pravidelných pracovných poradách a pedagogických 

radách. 

 

 

 

 

Vykonávací plán školy bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa  

30. septembra 2013. 
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Prílohy:    Plán výchovnej činnosti ŠKD 

  Plán výchovnej činnosti VP 

  Plán školského špeciálneho pedagóga 

  Rozvrh hodín 

  Úväzky pedagogických zamestnancov 

  Rámcový učebný plán  ISCED 1,ISCED 2 pre jednotlivé triedy 

  Harmonogram upratovania okolia školy 

  Zoznam záujmových útvarov 

              Poriadok pre jednotlivé učebne a školské priestory 

 

   

 

 

Samostatné prílohy:  Štatút školy 

Štatút MO 

Štatút ŠSZČ 

Plán jednotlivých metodických orgánov (MZ, PK) 

   Učebný plán pre 1.- 9. roč. ZŠ 

  ISCED 1 

  ISCED 2 

  Zoznam žiakov jednotlivých tried 

   

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa 30. 9. 2013   PhDr. Bohuslav Vaľko 

    riaditeľ školy 
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1. Plán výchovnej činosti ŠKD 

2. Plán výchovnej činnosti VP 

3. Plán školského špeciálneho pedagóga 

4. Rámcový učebný plán  ISCED 1,ISCED 2 pre jednotlivé triedy 

5. Rozvrh hodín 

6. Úväzky pedagogických zamestnancov 

7. Plán vychádzok a exkurzií 

8. Harmonogram upratovania okolia školy 

9. Zoznam zájmových útvarov 

10. Poriadok pre jednotlivé učebne a školské priestory 

 

 
 

 

 

 

 

 


