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„Najväčší dar, aký môžeš niekomu darovať, je tvoj čas. Ak niekomu 

daruješ svoj čas, daruješ mu kúsok svojho života, ktorý už nikdy neprežiješ 

opäť.“ 
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY 

 

Úvod 

Plán práce školy  na školský rok 2017/2018 vychádza predovšetkým z nasledovných 

materiálov : 

▪ Koncepčný zámer rozvoja školy, 

▪ Analýza výsledkov výchovy a vzdelávania za školský rok 2016/2017, 

▪  Pedagogicko – organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej 

správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2017/2018, 

▪ Pripomienky, návrhy zo strany pedagogických i nepedagogických pracovníkov 

školy z pedagogických  rád, z pracovných porád, metodických združení, zo 

zasadnutí RR, RŠ, 

▪ Pripomienok zriaďovateľa k činnosti školy. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme vychádzať z analýzy dosiahnutých výsledkov 

z predošlých rokov, ale najmä zo záverečnej hodnotiacej správy za  školský rok 2016/2017. Žiakov 

budeme motivovať k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov pri osvojovaní si dôležitých schopností 

a zručností. Progresívnymi a netradičnými formami a metódami výchovno-vzdelávacej činnosti 

budeme formovať ich kladné záujmy a postoje.  

Dôraz kladieme nielen na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na kvalitu 

prostredia, v ktorom pracujeme. Našou prioritou bude naďalej  vylepšovať materiálno-technické 

zabezpečenie učební i školy ako budovy.   

 V školskom roku 2017/2018 budeme v Pláne práce školy vychádzať z možností školy, jej 

priestorových podmienok, materiálneho i finančného zabezpečenia, personálneho obsadenia. 

Vytvoríme podmienky, aby výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2017/2018 bol 

uskutočňovaný zo strany pedagogických zamestnancov s plnou zodpovednosťou, k spokojnosti 

predovšetkým rodičov, zriaďovateľa i samotných žiakov.   

                Osobitný dôraz budeme i v tomto školskom roku klásť na výsledky 

 v  mimoškolskej činnosti z pohľadu zabezpečenia aktívnej činnosti detí v čase ich voľna ako i 

zabezpečenia úloh plánu činnosti v boji proti drogovým a iným závislostiam. 
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 Budeme vytvárať vhodné podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

školy, získané vedomosti a zručnosti budeme uplatňovať v plnom rozsahu v podmienkach školy, 

vo výchovno – vzdelávacom procese. 

1. Organizácia školského roka 2017/2018 

➢ Školský rok sa začína 1. septembra 2017.  

➢ Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).  

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

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

júna 2018 (piatok).  

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl  

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2017 sa 

uskutoční v novembri 2017 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a 

literatúra a matematika.  

2. Cieľom Testovania 5-2017 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na 

začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5-2017 poskytne školám spätnú 

väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací 

stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na 

zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj 

na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa 

ISCED 1.  

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za 

organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity 

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

testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou 

externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú 

aprobáciu na testované predmety. 

 4. Informácie o Testovaní 5-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk 

 

 

http://www.nucem.sk/
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Termíny školských prázdnin na školský rok 2017/2018       

Prázdniny 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 

 

 

Začiatok 

vyučovania  

po prázdninách 

jesenné 
27. október 2017 

(piatok) 

30. október –  

31. október 2017 

2014piatok 

2. november 2017  

(štvrtok) 

vianočné 
22. december 2017  

(piatok) 

23. december 2017  

– 5. január 2018 

8. január 2018  

(pondelok) 

polročné 
1. február 2018  

(štvrtok) 

2. február 2018  

(piatok) 

5. február 2018  

(pondelok) 

 

jarné 

 

 

 

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj 

Trnavský kraj 

16. február 2018  

(piatok) 

19. február –  

23. február 2018 

26. február 2018  

(pondelok) 

 

veľkonočné 

28. marec 201  

(streda) 

29. marec –  

3. apríl 2018 

4. apríl 2018  

(streda)  

letné 
29. jún 2018  

(piatok) 

2. júl –  

31. august 2018 

3. september 2018  

(pondelok) 

  

 

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v mesiaci apríl 2018  

5.4.2018 
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2. Personálne obsadenie školy, funkcie 

2.1. Pedagogickí pracovníci 

 Priezvisko a meno   aprobácia špeciálna funkcia úväzok 

1. Mgr. Maschkanová Alena I. stupeň Riaditeľka, výchovná 

poradkyňa, koordinátor 

IKT 

7 

2. Mgr. Gyurászová Regina I. stupeň, ANJ TU 4.A, Vedúca MZ 23 

 Mgr. Angyalová Renáta 1. stupeň TU 1. A 22 

3. Mgr. Kállayová Scarlett I. stupeň TU 2.A 23 

4. Mgr. Vassová Iveta I. stupeň TU 3.A 

Kabinetné zbierky kníh 

Predseda OZ, školské 

ovocie 

23 

5. Mgr. Stryhalová Helena I. stupeň TU 3. B, koordinátor 

literárnych súťaží 

23 

6. Mgr. Meszárosová Miriam II. stupeň, MAT TU 4.A 23 

7. Mgr. Rychnavský Marek II. stupeň TU 5. A, MAT, 

TEV Koordinátor 

školského športu 

23 

8. Mgr. Lacková Barbora II. stupeň, BIO, 

GEG 

TU 6.A, GEG, BIO 

Koordinátor 

environmentálnych 

súťaží a projektov 

23 

9. Mgr. Vassová Iveta II. stupeň, VYV  23 

10. Mgr. Stephany Róbert II. stupeň, ETV, 

ANJ 

 23 

11. Mgr. Doričová Alexandra SJL, ObN  

12. Mgr. Ladičová Gabriela Vychovávateľka 

ŠKD 

 27 

13. Sándorová Iveta Vychovávateľka 

ŠKD, koordinátor 

mimoškolskej 

činnosti 

 27 

14.  Bc. Adamcseková 

Katarína 

Vychovávateľka 

ŠKD 

 27 

15. Schnóblová Evelin Vychovávateľka 

ŠKD 

 27 

16. Mgr. Krampl Tomáš kňaz  5 
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Nepedagogickí pracovníci 

Meno a priezvisko zaradenie 

Mgr. Nagyová Klaudia Administratívny pracovník 

Kozáková Oľga Prevádzkový pracovník 

Szijártová Edita Prevádzkový pracovník 

  

 

3. Zadelenie kabinetných zbierok 

Názov kabinetu Zodpovedný pracovník 

Učebné pomôcky I. stupeň Mgr. Stryhalová Helena, Mgr. Kállayová 

Scarlett,  

Učebné pomôcky II. stupeň Mgr. Meszárosová Miriam, Mgr. Stephany 

Róbert 

Cudzí jazyk Mgr. Gyurászová Regina 

Materiálové zásoby  

Výtvarná výchova Mgr. Vassová Iveta ml. 

Žiacka knižnica Mgr. Vassová Iveta 

Učiteľská knižnica Mgr. Ladičová Gabriela, Mgr.Doričová 

Alexandra 

Fond učebníc Mgr. Vassová Iveta 

ŠKD Sándorová Iveta, Mgr. Ladičová Gabriela, Bc. 

Adamcseková Katarína, Schnóblová Evelin 

Výpočtová technika  Mgr. Maschkanová Alena 

  

 

4. Údaje o žiakoch a triedach 

Základnú školu v Hamuliakove tvorí v šk. roku 2017/2018  8 tried. Školu navštevujú  žiaci z obce 

Hamuliakovo, Kalinkovo a z blízkych obcí v počte  147  žiakov, z toho I. stupeň 95 žiakov a II. 

stupeň 52  žiakov. 

 

Trieda Triedny učiteľ 
Počet 

chlapcov 

Počet 

dievčat 
Spolu 

I. A Mgr. Gyurászová Regina   15 

II.A Mgr. Angyalová Renáta   15 

II. A Mgr. Kállayová Scarlett   18 

III. A Mgr. Vassová Iveta   13 

III. B Mgr. Stryhalová Helena   13  

IV. A Mgr. Meszárosová Miriam   22 

V. A Mgr. Rychnavský Marek   29 
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VI. A Mgr. Lacková Barbora   22 

 SPOLU   147 
 

5. Údaje o žiakoch v ŠKD 

Oddelenie Vychovávateľka                    Počet žiakov 

ŠKD I. Bc. Adamcseková Katarína 24 

ŠKD II. Schnóblová Evelin 16 

ŠKD III.  Mgr. Ladičová Gabriela 17 

ŠKD IV. Sándorová Iveta 18 

SPOLU  75 

6. Metodický a odborný rast učiteľov,  ďalšie vzdelávanie zamestnancov  

❖ Účasť na odborných seminároch a kurzoch organizovaných MPC BA, PPP podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania i mimo neho 

❖ Sledovať dostupnú odbornú literatúru a iné informačné prostriedky INTERNET, 

ROZHLAS, vysielanie TV a iné 

❖ Vytvárať tvorivé pracovné prostredie 

❖ Zvyšovať právne vedomie zamestnancov školy – v oblasti reformy, verejnej  správy, 

riadenia školy a inovácie legislatívy v oblasti školstva  

❖ Uplatňovať demokratický prístup v škole 

❖  Dbať na rovnocenné rozdelenie úloh 

❖ Viesť kolegov k publikovaniu v odbornej literatúre, v regionálnych novinách 

❖ Výmena skúseností a poznatkov z vyučovania a zo škôl rovnakého typu na Slovensku, 

v kraji, ale aj v zahraničí 

❖ Vzájomná hospitačná činnosť 

❖ Samoštúdium odbornej pedagogickej literatúry 

❖ prehlbovanie vedomostí v oblasti pedagogickej diagnostiky 

❖ prehlbovanie vedomostí v oblasti ľudských práv 

❖ prehlbovanie vedomostí triednych učiteľov v oblasti prevencie šikanovania a iných 

patopsychologických javov 

❖ skvalitňovanie jazykových spôsobilostí komunikácie učiteľov v cudzom jazyku 

❖ Zabezpečiť informovanosť o novinkách a možnostiach využitia IKT vo vyučovaní  
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7. Zloženie metodického združenia v šk. roku 2017/2018  

Názov Vedúci Členovia 

MZ I. stupeň + 5.  6. roč. Mgr. Gyurászová Regina 

Mgr. Maschkanová Alena 

Mgr. Angyalová Renáta 

Mgr. Kállayová Scarlett 

Mgr. Vassová Iveta  

Mgr. Stryhalová Helena 

Mgr. Meszárosová Miriam 

Mgr. Iveta Vassová ml. 

Mgr. Rychnavský Marek 

Mgr. Lacková Barbora 

Mgr. Doričová Alexandra 

 

 

Metodický orgán bude slúžiť ako odborný poradný orgán vedenia školy. MZ sa bude riadiť svojim  

plánom. 

8. Kontrolná a riadiaca činnosť 

Metodická činnosť vedenia školy bude zameraná na: 

• vytváranie vhodných podmienok pre pokojnú a efektívnu prácu pedagogických 

pracovníkov tak, aby každý mohol prejaviť svoju osobnosť v tvorivej pedagogickej 

činnosti. 

• podnecovanie členov pedagogického kolektívu k sebavzdelávaniu prostredníctvom 

školení, výmenou skúseností, otvorených hodín, internetu 

• vytváranie ďalšieho vzdelávania učiteľov prostredníctvom MZ  a zabezpečovať tak prenos 

informácií a poznatkov z okresných podujatí 

• zabezpečovanie pedagogických materiálov, záväzných právnych noriem a ďalších 

predpisov a oboznamovanie s nimi všetkých pracovníkov školy 

• metodicky pomáhať začínajúcim učiteľom 

Plán kontrolnej a metodickej činnosti vedenia školy – samostatný dokument 

9. Zasadanie pedagogických rád 

Pedagogická rada Dátum 

Plán činnosti školy 5.9. 2017 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  za I. 

štvrťrok 

22.11. 2017 

Klasifikácia a hodnotenie za I. polrok 24.1. 2018 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  za III. 

štvrťrok 

25.4. 2018 

Klasifikácia a hodnotenie za II. polrok 20.6. 2018 

Vyhodnotenie činnosti školy za školský rok 2016/2017 30.6. 2018 
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Pedagogické rady sa budú konať podľa možnosti v  STREDU  podľa schváleného 

harmonogramu. Pracovné porady sa budú konať vždy v prvý pondelok v mesiaci o 14°°. 

 

Jednoduché úlohy a opatrenia sa budú riešiť: 

✓ oznamom na nástennej tabuli 

✓ prostredníctvom MZ  

✓ krátkymi operatívnymi poradami 

10.  Zloženie Rady školy a Rady rodičov  

Rada školy Funkcia 

p. Kamendyová Iveta Rodič - predseda 

p. Bezuch Peter Rodič - člen 

Ing. Goldbergerová Ludmila Delegovaný člen OZ za Obec Hamuliakovo 

Mgr. Gyurászová Regina Pedagogický zamestnanec 

p. Kozáková Oľga Nepedagogický zamestnanec 

 

Rada rodičov Funkcia 

Ing. Podolák Predseda, triedny dôverník 2. A 

p. Tomečková Jarmila Triedny dôverník 1. A 

Mgr. Horváth Martin Triedny dôverník 3. A 

p. Ovečková Rozália Triedny dôverník 3. B 

p. Bognárová Eva Revízor, Triedny dôverník 4. A 

Ing. Rau Silvia Pokladník, Triedny dôverník 5. A  

p. Lengyelová Triedny dôverník 6. A 

  

  

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV 

1. Výchovno-vzdelávací proces 

Výchovno-vzdelávací proces sa v 1.,  2., 3., 5. a 6. ročníku uskutočňuje  podľa inovovaného 

školského vzdelávacieho programu Základnej školy v Hamuliakove pod názvom „ Škola 

v pohode“ ktorý je vypracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu. 4. ročník 

postupuje podľa pôvodného ŠkVP. 
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2. Školský vzdelávací program 

• viď samostatný dokument školy 

 

3. Učebné plány, učebné osnovy 

Učebné plány a učebné osnovy ZŠ Hamuliakovo sú podrobne rozpracované v školskom 

vzdelávacom programe. 

 

4. Zapojenie sa do projektov 

Názov Druh  

projektu 

Termín Úlohy Zodpovední 

Rozvoj 

informatizácie 

regionálneho 

školstva 

(Infovek) 

národný stála úloha • správa a údržba učebne IKT 

• plnohodnotné využitie IKT 

vo vyučovacom procese 

• využitie IKT vo všetkých 

predmetoch 

• zvyšovanie IKT 

kompetencií u učiteľov 

 

Mgr. 

Maschkanová 

Zdravá škola národný stála úloha • podporovať zdravý životný 

štýl 

• realizácia aktivít 

k svetovým dňom zdravia, 

škola, kde sa šikanovanie 

netoleruje v žiadnych 

podobách 

 

triedni učitelia 

Strom života národný 2017 • zapojenie sa do 

environmentálnych aktivít 

p. Sándorová 

Iveta 

Do školy na 

bicykli 

celoslovenský Jeseň, jar • Cieľ: hravou formou 

upriamiť pozornosť žiakov 

na alternatívne druhy 

dopravy, najmä cyklistickú 

dopravu. Kampaň 

vyhlásená národným 

cyklokoordinátorom pod 

záštitou ministra dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR. Kampaň 

podporuje majster sveta v 

cestnej cyklistike Peter 

Sagan a Slovenská pošta. 

p. Sándorová 

Iveta 

Európsky 

týždeň športu 

celoslovenský jeseň • Iniciatíva Európskej komisie 

na podporu športu a fyzickej 

aktivity v celej Európe. 

Hlavnou témou kampane je 

Učitelia TEV 
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heslo#BeActive, ktoré 

vyzýva na aktívny pohyb 

nielen v danom týždni, ale 

pravidelne. Iniciatíva sa 

zameriava na všetkých bez 

ohľadu na vek, vzdelanie či 

úroveň trénovanosti. 

"Studňa Európy- 
zachráň živú  
vodu" 

regionálny  • environmentálny projekt Vychovávatelia 

Modrá škola národný  •  Mgr. Angyalová 

Renáta 

Záložka do 

knihy 

národný  •  Mgr. Vassová 

Iveta ml. 

Moja prvá 

záhrada 

regionálny  • „cieľ: aby si žiaci 

základných škôl na vlastnej 

koži vyskúšali, ako sa 

pestuje ovocie a zelenina 

a zamilovali si chuť 

kvalitných produktov, ktoré 

si sami vypestujú.   

Vychovávatelia 

 

 

5. Zapojenie sa do súťaží 

Priebežne budeme súťaže dopĺňať podľa aktuálnej ponuky. 

Názov súťaže Termín Ročník Zodpovední  

Výtvarné súťaže I. a II. 

stupeň 

podľa ponuky 1. –5. učitelia VYV 

Jeseň pani bohatá október 1. – 4. triedni učitelia 

    

Šaliansky Maťko november 1.-5. TU SJL 

Hviezdoslavov Kubín február 1. – 5. TU, SJL 

Futbalový turnaj jún 1., 2. Učitelia TEV 

Výtvarné súťaže podľa ponuky výber Mgr. Vassová Iveta 

Športové súťaže podľa ponuky 1. – 4. ročník Sándorová, 

Meszárosová 

Pytagoriáda podľa ponuky 4. ročník Mgr. Meszárosová, 

Mgr. Gyurászová 

Olympiáda MAT podľa ponuky  Mgr. Meszárosová, 

Mgr. Gyurászová 

Zober loptu, nie drogy apríl, jún  Vychovávatelia 

Všetkovedko december 2.-5. ročník Mgr. Meszárosová 

Matematický klokan marec 2. -4. ročník Mgr. Gyurászová 

Beh zdravia Jarné mesiace  Mgr. Rychnavský 

Slávik  Slovenska Podľa ponuky  Mgr. Meszárosová 



Plán práce školy na školský rok 2017/2018 

Základná škola Hamuliakovo 

 14 

Mgr. Maschkanová 

    

    

    

    

    

 

6. Plánované školské výlety, škola v prírode 

Lokalita  výletu Termín Ročník Zodpovední  

ŠvP Jar 2018 1.- 4. Mgr. Vassová,  

Mgr. Kállayová 

Plavecký výcvik Jeseň 2017 5. a 6. Mgr. Rychnavský. 

Mgr. Meszárosová 

 Jar 2018  Vychovávateľky 

 

7. Plánované exkurzie, prednášky a aktivity súvisiace so ŠkVP  

Názov/druh Termín Ročník Predmet  Zodpovednosť  

Návšteva knižnice Október  5. – 6. SJL, čitateľská 

gramotnosť 

Uč. SJL 

Deň školských knižníc Október 1.-6. SJL, čitateľská 

gramotnosť 

TU 

Včelár december 1.-4. SJL, Vlastiveda, 

VYV, Regionálna 

výchova 

Sándorová  

Mobilné planetárium   SJL, VLA, GEO Mgr. Lacková  

     

     

Sadenie medonosných 

stromčekov so 

včelárom 

jar 1.-4. PRI, 

environmentálna 

výchova 

Mgr.Vassová 

     

Dopravné ihrisko jún I. stupeň Dopravná výchova Mgr.Vassová 

Týždeň hlasného 

čítania 

apríl 1. – 6. SJL, čitateľská 

gramotnosť 

Mgr.Stryhalová 

Mgr. Doričová 

Návšteva divadelného 

predstavenia – 

Bratislava 

podľa 

ponuky 

1. – 4. SJL Mgr. Vassová 

Výchovný koncert podľa 

ponuky 

1. – 4. HUV Mgr. 

Maschkanová 
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Návšteva Mestskej  

knižnice v Šamoríne 

marec 1. - 4. VYV, Regionálna 

výchova 

Mgr. 

Gyurászová 

Beseda s prednáškou: 

Prevencia drogových 

závislostí a iných 

závislostí 

Podľa 

ponuky 

CPPPaP 

Senec 

4.-6. Preventívny 

program, 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mgr. Stephany 

Mgr. 

Angyalová 

     

Beseda s prednáškou: 

Šikanovanie 

Podľa 

ponuky 

CPPPaP 

Senec 

3. – 6. Preventívny 

program, 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mgr. 

Rychnavský 

Mgr. Lacková 

Beseda s prednáškou: 

Riešenie konfliktov a 

komunikácia 

Podľa 

ponuky 

CPPPaP 

Senec 

1. – 6. Preventívny 

program 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mgr. 

Meszárosová 

Kurz prvej pomoci pre 

žiakov I. stupňa 

jún 1 .- 4. Ochrana života 

zdravia 

Mgr. 

Angyalová 

Zameranie aktivít nadväzuje na učebné osnovy a vychádzajú zo školského vzdelávacieho 

programu. Preto budú realizované počas vyučovania alebo pobytu v ŠKD. 

 

8. Iné aktivity a podujatia  školy realizované mimo vyučovania 

Mesiac Názov Termín Ročník Zodpovední 

september 
    

Deň jablka – Dobré jablká september 1. – 6. Triedni učitelia 

október 

Týždeň zdravia 

Jablkové hodovanie 

Dobré jablká 

Beh zdravia 

október 1. – 6. triedni učitelia 

Šarkaniáda  ŠKD vychovávateľky 

Mesiac úcty k starším október 1.-6. vychovávateľky 

november 

Lampášový sprievod 

Noc v škole 
november 1. – 6. 

Vychovávateľky 

 

Výstava kníh podľa ponuky 1. – 4. Mgr. Vassová 

 podľa ponuky 1. – 6. triedni učitelia 

december 

Návšteva kina - Mikuláš 5.12.  2017 1. – 6. Mgr. Maschkanová 

Vyrábame sviečky so 

včelárom 

predvianočné 

obdobie 
1. – 4. Vychovávatelia 

Vianočné besiedky december 2017 1. – 4. 
triedni učitelia, 

vychovávatelia 

    

január CPPP Podľa ponuky 6. TU 
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Mesiac Názov Termín Ročník Zodpovední 

 Sférické kino Podľa ponuky 1.-6. TU 

 Múzeum BA 1.-3. TU 

február 

    

Karneval v škole február 1. – 6. vychovávatelia 

Fašiangový karneval február.2018  ŠKD 

marec 

Výstava kníh  1. – 6. Mgr. Vassová 

Noc s Andersenom 
Podľa 

propozícií 
1. – 6. TU 

Rozprávky starej mamy – 

čítanie v knižnici 
1-krát týždenne 1. – 6. Mgr. Stryhalová 

Návšteva Mestskej knižnice 

v Šamoríne 
podľa ponuky ŠKD Mgr. Ladičová 

Osobnosti čítajú deťom- 

akcia školskej knižnice 

1 –krát 

týždenne 
1.-  6. Učitelia SJL 

Zdravá škola – Zdravie na 

tanieri 
Podľa plánu 1.-6. TU 

Zber papiera Podľa ponuky 1.-6. všetci pedagógovia 

Deň vody  1.-6. vychovavatelia 

    

apríl 

Návšteva divadelného 

predstavenia 
podľa ponuky výber TU 

Veľkonočné tvorivé dielne 
predveľkonočné 

obdobie 
1. – 6. triedni učitelia 

Plavecký kurz 

Deň Zeme- vyčistime si 

svoje okolie 

 

 1.  
Uč. TEV, 

Vychovávatelia 

máj 
    

Výchovný koncert podľa ponuky 1., 2.  triedni učitelia 

jún 

Škola v prírode  1.-4. 
Mgr. Vassová, 

Mgr. Kállayová 

Futbalový zápas o pohár 

primátora Šamorína 
Podľa ponuky 3.-4. p. Sándorová 

Olympiáda v ŠKD  1. – 4. vychovávatelia 

Zmena plánu a termínov vyhradená. 
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9. Úlohy vyplývajúce z POP MŠ SR pre školský rok 2017/2018 

https://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf 

Usmernenie 

podľa POP 

Úloha Aktivita Termín Zodpovední 

Čitateľská 

gramotnosť 

podporovať vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov v 

oblasti rozvoja čitateľskej 

gramotnosti žiakov  

nákup dostupnej 

literatúry 

priebežne vedenie školy 

formovať kladný vzťah žiakov ku 

knihe a literatúre, organizovať 

žiacke súťaže v čitateľských 

zručnostiach  

dopĺňanie fondu 

detských kníh do 

žiackej knižnice 

Šaliansky Maťko 

priebežne TU, vedenie 

školy 

organizovať čitateľské aktivity v 

školských kluboch detí  

čitateľské 

popoludnia 

4-krát 

ročne 

vychovávateľky 

zapojiť sa do Týždňa hlasného 

čítania 

realizácia týždňa 

hlasného čítania  

apríl učiteľky I. 

stupňa 

podporovať vlastnú tvorbu žiakov 

a jej prezentovanie na školskom 

webe a školskom časopise 

Vydať školský 

časopis  

Dvakrát do 

roka 

 

zapojenie sa do  Medzinárodného  

mesiaca školských knižníc  

aktivity v školskej 

knižnici 

október TU 

Národnostné 

menšiny, 

sociálne 

znevýhodnené 

prostredie, 

cudzinci, 

diskriminácia  

vytvárať vhodné podmienky na 

ich vzdelávanie v školách a 

triedach spolu s majoritnou 

populáciou  

podľa potreby priebežne vedenie školy 

Cudzie jazyky  používať Európske jazykové 

portfólio ako nástroj 

autoevalvácie a podpory učenia 

sa cudzieho jazyka.  

zapracovanie do 

TVVP 

priebežne učitelia cudzích 

jazykov 

venovať pozornosť inovatívnym 

formám výučby:, naratívna 

forma, obsahovo a jazykovo 

integrované vyučovanie  

 priebežne učitelia cudzích 

jazykov 

Náboženská 

výchova/etická 

výchova  

predbežné zisťovanie záujmu o 

vyučovanie povinne voliteľného 

predmetu NAV alebo ETV na 

nasledujúci školský rok zabezpečí 

škola  

písomné oznámenie 

zákonného zástupcu 

Do 15.6. 

2018 

vedenie školy 

Globálne 

rozvojové 

vzdelávanie 

rozvíjať kompetencie učiteľov v 

oblasti implementácie globálneho 

rozvojového vzdelávania vo 

vyučovaní jednotlivých 

predmetov  

prerokovanie na 

zasadnutí  MZ, 

oboznámenie 

s akčným plánom 

a dokumentami 

o globálnom 

rozvojovom 

vzdelávaní 

september vedúci  MZ 

https://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf
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Usmernenie 

podľa POP 

Úloha Aktivita Termín Zodpovední 

 implementovať dokumenty 

a informácie z Akčného plánu pre 

plnenie úloh vyplývajúcich zo 

stratégie globálneho vzdelávania 

do TVVP 

využívanie akčného 

plánu v predmetoch 

MAT, VYV, HUV 

priebežne vyučujúci 

predmetov 

Knižnice  systematicky budovať školskú 

knižnicu vhodnú na realizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

a mimo vyučovacích aktivít  

nákup kníh 

 

 vedenie školy, 

Koordinátor 

Mgr.Vassová 

zapojiť sa do Súťaže o 

najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice  

  Mgr. Doričová 

Zdravý životný 

štýl  

realizovať aktivity a programy na 

podporu zdravia a zdravého 

životného štýlu  

poskytovanie 

ovocia a ovocných 

štiav 

2-krát 

týždenne 

Koordinátor 

Mgr. Vassová 

zvýšiť zapojenie detí a žiakov do 

pohybových aktivít,  

boj proti obezite 

organizovať 

mimovyučovacie 

športové aktivity 

október triedni učitelia 

rozšíriť vyučovanie telesnej a 

športovej výchovy v školskom 

vzdelávacom programe, 

rozšírenie hodín 

TEV  

celý 

školský 

rok 

vedenie školy 

podporovať činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity v 

prírode 

rozšírenie ponuky 

športových 

záujmových 

útvarov 

do 1.10. 

2017 

 

vedenie školy 

koordinátor 

mimoškolskej 

činnosti p. 

Sándorová 

sprístupniť ihriská a telocvičňu  

na športovú činnosť po vyučovaní 

a cez víkendy  

v spolupráci so 

zriaďovateľom 

zefektívniť 

využívanie 

športovísk 

celý 

školský 

rok 

vedenie školy 

plnenie úloh, ktoré vyplývajú z 

Národného programu prevencie 

obezity s vymedzením priestorov 

na propagáciu zdravého 

životného štýlu  

zabezpečenie 

zdravej stravy  

desiata 

 

formou násteniek 

informovať žiakov 

o zdravom 

životnom štýle 

stála úloha vedenie školy 

Ľudské práva  realizovať osvetovú činnosť, 

aktivity, prednášky, besedy, 

zamerané na zvýšenie 

informovanosti žiakov 

informovať žiakov 

priebežne počas 

roka v rámci TH 

1x za 

štvrťrok – 

besedy 

 

 

triedni učitelia 

vedúci MZ  

vypracovanie plánu práce 

výchovy k ľudským právam 

 do 2.9. 

2017 

Koordinátor 

implementácia  VĽP do TVVP  do 7.9. 

2017 

vedúca MZ a TU 

implementácia „Národného plánu 

výchovy k ľudským právam“ do 

školského poriadku 

 do 2.9. 

2017 

vedenie školy 
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Usmernenie 

podľa POP 

Úloha Aktivita Termín Zodpovední 

zviditeľnenie práv žiakov v škole 

– nástenky 

 do 3.9. 

2017 

Riaditeľka školy 

naďalej využívať schránku 

dôvery 

 stála úloha vychovávatelia 

priebežne monitorovať správanie 

sa detí a jeho zmeny a v 

prípadoch oprávneného 

podozrenia na porušovanie ich 

zdravého osobnostného vývinu 

bezodkladne zabezpečiť ich 

aktívnu ochranu  

 priebežne všetci 

pedagogickí 

pracovníci 

Bezpečnosť, 

prevencia  

dôsledne dodržiavať zásady 

prevencie rizikového správania v 

školách a zdokonaľovať 

manažment a efektívnosť riešenia 

situácií ohrozujúcich zdravie a 

prevenciu úrazov  

kurz prvej pomoci, 

beseda 

s protidrogovou 

tematikou 

2 x ročne vedenie školy 

spolupracovať s odborníkmi z 

príslušného centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a 

prevencie  

 podľa 

potreby 

Riaditeľka školy 

vytvárať primerané podmienky 

pre prácu učiteľa – koordinátora 

prevencie  

zabezpečenie 

priestorov, počítača 

priebežne 

počas roka 

vedenie školy 

postupovať v zmysle 

metodického usmernenia č. 

7/2006-R z 28. marca 2006 k 

prevencii a riešeniu šikanovania 

žiakov  

 podľa 

potreby 

všetci 

pedagogickí 

pracovníci 

realizovať projekty a aktivity 

prevencie a eliminácie rizikového 

správania, delikvencie a 

kriminality, záškoláctva,  

dotazníky pre 

žiakov 

1 x ročne vedenie školy 

podporovať bezpečné používanie 

internetu 

bezpecnenainternet

e.sk 

priebežne 

počas roka,  

na INF 

Učitelia IFV 

Žiaci so 

špeciálnymi 

výchovno-

vzdelávacími 

potrebami  

v odôvodnených prípadoch žiadať 

o rediagnostiku 

 priebežne Riaditeľka školy 

 dôsledné oboznámenie 

vyučujúcich o žiakoch so 

špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

dôsledné 

dodržiavanie 

záverov 

a odporúčaní 

psychologických 

vyšetrení 

september vedenie školy 

 

 IVVP dôsledné 

vypracovanie IVVP 

pre integrovaných 

žiakov 

september  
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Usmernenie 

podľa POP 

Úloha Aktivita Termín Zodpovední 

Finančná 

gramotnosť  

implementovať do školského 

vzdelávacieho programu Národný 

štandard finančnej gramotnosti  

Implementácia štandardu do 

TVVP 

využívanie 

implementácie vo 

vyučovacom 

procese 

priebežne všetci učitelia 

Informačné a 

komunikačné 

technológie  

vytvárať priaznivé prostredie na 

implementáciu inovačných 

pedagogických metód s využitím 

IKT a venovať primeranú 

pozornosť rozvíjaniu kompetencií 

žiakov v tejto oblasti  

dokúpenie 

potrebnej techniky 

podľa 

potreby 

vedenie školy 

zamerať sa na ochranu detí a 

žiakov pri používaní internetu a 

využívať stránky k bezpečnému 

používaniu internetu  

v rámci vyučovania 

informatiky 

priebežne 

podľa 

preberanéh

o učiva 

 Učitelia 

 IFV 

zapájať sa do kampane Týždeň 

digitálnych zručností  

Hodina Kódu 

v rámci vyučovania 

informatiky 

 učitelia  IFV 

Environmentáln

a výchova 

realizovať aktivity podporujúce 

environmentálnu výchovu podľa 

plánu ENV na škol. rok 

2016/2017 

realizovanie aktivít 

počas vyučovania a 

mimo vyučovania 

priebežne 

počas roka 

Mgr. Lacková  

p. Sándorová 

vyškolenie pedagogických 

pracovníkov v oblasti ENV 

podľa ponuky MPC priebežne vedenie školy 

zapojenie sa do Stromu života aktívne pracovať 

v rámci projektu 

Strom života 

jar  2018 vedenie školy, 

koordinátor 

ENV 

propagovanie a prezentácia práce  

školy v oblasti ENV ako osveta v 

obci 

separovaný zber, 

zapojenie  do 

projektu 

„Vyčistime  si 

Hamuliakovo“, 

propagácia aktivít 

na školskom webe 

priebežne 

počas roka 

 

koordinátor 

ENV 

10.  ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY 

10.1 Dlhodobé zámery školy 

a) Pedagogická koncepcia  

❖ uplatňovať nové pedagogické a didaktické postupy vo vyučovaní – využívať portál 

❖    www.datakabinet.sk, www.kozmix.sk, zapájať sa do projektov, ktoré sú aktuálne  

❖ vypracovanie kvalitného školského vzdelávacieho programu ako otvoreného dokumentu  

❖ zapojenie sa do ponúkaných projektových výziev – sledovať na webových sídlach  

❖ Naštartovať projekty – Erasmus, e- Twinning, Recyklohry  

❖ využívať IKT vo vyučovacom procese vo všetkých predmetoch  

❖ využívanie prvkov integrovaného tematického vyučovania  

❖ projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, programované vyučovanie, dramatická 

výchova,...  

http://www.datakabinet.sk/
http://www.kozmix.sk/
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b) Výchova k ľudským právam  

❖ implementácia VĽP do TVVP  

❖ vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy k ľudským právam  

❖ organizovanie akcií a podujatí s tematikou ľudských práv  

c) Rozvoj ľudských zdrojov  

❖ stabilizovanie kolektívu pedagógov včasnou ponukou a výberom  

❖ umožnenie ďalšieho vzdelávania formou štúdia a školení 

❖ poskytnúť pedagógom priestor na tvorivosť vo vyučovacom procese, v snahe zatraktívniť 

❖ vyučovanie, a tak prispieť k modernizácii vyučovacieho procesu 

❖ upevňovanie spolupráce školy a okolia  

d) Rozvoj materiálno-technickej koncepcie  

❖ skvalitnenie vyučovania zlepšením materiálneho vybavenia- doplnenie interaktívnej 

tabule 

❖ skvalitnenie vyučovania telesnej výchovy dokúpením kvalitných učebných pomôcok 

❖ -získať financie na doplnenie areálu certifikovanou zostavou vhodnou pre 1.st.  

 

10.2 Profilácia školy a jej zameranie 

• rozvoj jazykových kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov od 1. ročníka 

prostredníctvom využitia voliteľných hodín v rámci školského vzdelávacieho programu 

na posilnenie hodín jazykového vyučovania 

• rozvoj kompetencií žiakov v oblasti informačno-komunikačných technológií od 

primárneho vzdelávania a to prostredníctvom využívania IKT vo všetkých predmetoch 

a využitím voliteľných hodín 

• rozvoj kompetencií v anglickom jazyku rozšírením hodín v rámci školského 

vzdelávacieho programu, kvalitou výučby 

 

10.3  Hlavné úlohy školy na školský rok 2017/2018 

a) oblasť výchovy k ľudským právam  

➢ rešpektovať práva dieťaťa a dôsledne kontrolovať dodržiavanie práv dieťaťa zo všetkých 

strán učiteľ – žiak- rodič  

➢ priebežné monitorovanie správania žiakov a učiteľov v súvislosti s podozrením na 

nedodržiavanie ľudských práv, šikanovanie, týranie prípadne iných patopsychologických 

javov  

➢ na hodinách TRH, NAV a ETV vhodne voliť témy s výchovným cieľom na odstraňovanie 

prejavov rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie  

➢ v ostatných predmetoch, na mimoškolských akciách, exkurziách, výletoch posilňovať 

národné povedomie a regionálnu hrdosť žiakov  

 

b) oblasť zvyšovania úrovne vyučovania s cieľom získania trvale udržateľných poznatkov 

žiakov uplatniteľných pre život  
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➢ využívanie moderných metód vyučovania  

➢ podpora čítania s porozumením od 1. ročníka  

➢ rozvoj čitateľskej gramotnosti  

➢ získavanie nových poznatkov pokusom a objavom, tzv. činnostné učenie  

➢ riešenie problémových úloh  

➢ projektové vyučovanie, problémové, programované vyučovanie  

➢ individualizácia vyučovania, práca s internetom, encyklopédiami, knižnicou  

➢ zisťovanie okamžitej spätnej väzby vyučovacieho procesu  

➢ priebežné monitorovanie trvale udržateľných poznatkov formou vstupných previerok  

➢ zisťovanie úrovne zvládnutia základného učiva a porovnanie so vzdelávacími štandardmi 

  

c) oblasť estetickej výchovy  

➢ uplatňovanie zásad estetiky vo výchovných ale aj ostatných predmetoch  

➢ vlastnými výtvarnými prácami doplňovať estetickú výzdobu interiéru školy  

➢ zapájať sa do výtvarných, literárnych a hudobných súťaží  

➢ umožniť žiakov vzdelávať sa v umeleckej oblasti  

➢ viesť k správnej estetickej úprave triedy ale aj zovňajšku žiaka  

 

d) oblasť telesnej výchovy  

➢ podporovať rozvoj športových záujmových útvarov  

➢ formovať a upevňovať aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu formou 

rozmanitých športových súťaží  

➢ zrealizovať olympiádu s účasťou okolitých neplnoorganizovaných škôl – Rovinka, 

Miloslavov, Kalinkovo 

➢ podieľať sa na plnení Národného programu prevencie obezity formou športových krúžkov  

➢ využívať doplnkové možnosti športu – posilňovňa, ľadová plocha, multifunkčné ihrisko  

➢ vo vyučovacom procese využívať telocvičné chvíľky, fitlopty na podporu zdravého 

držania tela 

e) oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

dôsledne realizovať VMR v súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu podľa 

učebných osnov  

f) oblasť environmentálnej a dopravnej výchovy 

➢ implementácia výchovy do vyučovacieho procesu vo vybraných predmetoch  

➢ všestranné uplatňovanie ENV vo výchovno-vzdelávacom procese  

➢ realizácia aktivít k vyhláseným svetovým dňom a sviatkom ( Deň Zeme, Deň lesov......)  

➢ návšteva dopravného ihriska 

  

g) oblasť prevencie drogových závislostí a kriminality  

➢ podieľať sa na realizácii úloh národného programu boja proti drogám, aktívne 

spolupracovať s CPPaP  

➢ ponúknuť žiakom rozmanité krúžky a záujmové aktivity na plnohodnotné využitie 

voľného času  

➢ v priebehu školského roka zorganizovať besedu s odborníkom 

➢ pracovať v projekte Zdravá škola a podporovať zdravý životný štýl  

➢ priebežné monitorovanie problémových žiakov 
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h) oblasť mimoškolských aktivít  

➢ byť „Otvorená škola“ – vytvárať komunitu škola a rodičia, časté stretnutia, spoločné 

riešenie problémov, účasť rodičov na akciách školy aj v dopoludňajších hodinách, 

spoločné športové a iné súťaže rodičov a žiakov  

 

i) oblasť modernizácie výchovno – vzdelávacieho procesu  

➢ v plnej miere využívať princípy činnostného učenia, t.j. vlastnou tvorivou prácou žiaka 

formou projektov, pokusov, výskumov  

➢ plnohodnotné využitie podpory z projektu RIRŠ (Infovek)  

➢ využitie dostupnej modernej techniky na škole vo vyučovaní  

➢ využívanie moderných učebných pomôcok vo vyučovaní jazykov, prírodovedných 

predmetov, spoločenskovedných predmetov  

 

j) oblasť informatickej výchovy žiakov  

➢ skvalitnenie vyučovania informatiky zabezpečením učebníc, metodík a kvalitného 

softvéru, pravidelnou údržbou siete  

➢ zvyšovať prevenciu žiakov pred negatívnymi dopadmi internetu – závislosti  

 

 

10.5.  Celková profilácia a ciele školy 

Cieľ rozvoja - budovanie 

kvalitnej školy, kde: 

 

• Žiaci nájdu vľúdne, pracovité a radostné prostredie 

• Pedagogickí pracovníci získavajú profesijnú, osobnostnú 

a sociálnu istotu 

• Rodičia majú prostredie vzájomnej dôvery 

 

 

Profilácia školy: • Vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a 

iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť 

problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie. 

• Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, 

zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a 

tvorivo žiť. 

• Aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali 

uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré 

získali už na základnej škole. 
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• Vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života 

a uplatnia sa v ňom. 

• Predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú 

drogy a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, 

nenávisť a podobne. 

Podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a 

estetického prostredia školy. 

• Zapájanie sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie. 

• Podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a 

tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných 

zamestnancov školy. 

• Podporovanie talentovaných a nadaných žiakov, 

individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, 

korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na 

úrovni školy, okresu. 

• Venovať zvýšenú pozornosť slaboprospievajúcim žiakom v 

spolupráci s rodičmi, s PPP a individuálnym prístupom 

zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň. 

• V ŠKD  zabezpečiť zdravý duševný a telesný vývoj detí, 

• rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. 

Budeme u detí pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú 

výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a 

dievčatami, medzi vekové rozdielnymi deťmi. Budeme 

u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane 

životného prostredia. 

• Vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov 

školy. 

• Úzko spolupracovať s radou školy, združením rodičov, 

zriaďovateľom a s ostatnými organizáciami v obci pre 
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sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie 

celkovej úrovne školy. 

 

10.6  Tematické úlohy školy 

A: Dlhodobého 

charakteru 

 

 ➢ modernizácia spoločných priestorov, renovácia starej budovy 

školy – podlahy, zateplenie... 

B. Krátkodobé úlohy 

– termínované 

Úloha zodpovednos

ť 

termín 

 ➢ upraviť školský dvor  - preliezky, 

oplotenie, úprava parkovej časti. 

RŠ, Obec priebežne 

 ➢ esteticky dotvoriť triedy 

nástenkami, náučnými tabuľami, 

mapami 

RŠ, TU priebežne 

 ➢ zorganizovať v spolupráci s 

rodičmi rodičovský ples a jeho 

finančný zisk účelne 

použiť pre potreby školy  

vedenie školy 

v spolupráci s 

RR 

február 

 ➢ zapájať žiakov do centrálnej 

výzdoby školy vo vstupných 

priestoroch, aktualizovať 

centrálne nástenky, zriadiť kútik 

živej prírody 

PZ priebežne 

 ➢ zabezpečiť dodávanie materiálov 

do obecných novín 

a internetového portálu 

 

PZ November 

december 

február 

marec 

jún 
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 ➢ reprezentovať školu pri rôznych 

slávnostiach, spoločenských 

podujatiach 

PZ priebežne 

počas 

celého šk. 

roka 

 

10.7  Rozvoj materiálneho vybavenia školy, hospodárenie 

Úloha Zodpovednosť Termín 

➢ Účelne využívať finančné 

prostriedky z rozpočtu školy. 

RŠ priebežne 

➢ V stanovených termínoch 

zabezpečovať včasnú a úplnú 

vybavenosť školy učebnicami, 

tlačivami a potrebami k riadnemu 

chodu školy. tlačivá objednávať s 

ročným predstihom - ŠEVT 

B.Bystrica 

RŠ na základe 

ponuky 

Zabezpečiť práce spojené s údržbou školy 

podľa plánu údržby. 

RŠ, obec úloha trvalá 

➢ Priebežne podľa potreby 

zabezpečiť školu čistiacimi 

a dezinfekčnými prostriedkami 

ako i DHM a UP. 

RŠ, školníčka úloha trvalá 

 

10.8  Úlohy na úseku BOZP a PO 

Úloha Zodpovednosť Termín 

➢ Uskutočniť vstupné školenie 

pracovníkov, viesť evidenciu 

školení BOZ a PO - 

požiarnu knihu. 

RŠ + technik BOZP a PO September 

2017 
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➢ Dôkladne rozobrať s učiteľmi a 

následne so žiakmi „Vnútorný 

poriadok školy“ a 

pravidlá BOZP, Pracovný poriadok. 

RŠ + triedny učitelia na prvej TH 

➢ Dbať na estetický vzhľad a 

bezpečné prostredie v areáli školy.  

všetci vyučujúci priebežne 

 

➢ Pred vyučovaním v špeciálnych 

učebniach preveriť stav zariadenia 

triedy z hľadiska bezpečnosti. 

všetci vyučujúci priebežne 

➢ Viesť evidenciu školských a 

pracovných úrazov, zabezpečiť 

odškodnenie úrazov. 

RŠ + bezpečnostný technik priebežne, 

dlhodobo 

➢ zabezpečiť skupinové úrazové 

poistenie detí prostredníctvom 

vybranej 

poisťovne na základe ponuky 

RŠ do konca 

októbra 

➢ Na praktických vyučovacích 

hodinách dôsledne dodržiavať 

bezpečnosť. 

všetci vyučujúci priebežne 

➢ Výkon dozoru orientovať na 

zamedzenie školských úrazov, 

poškodzovaniu majetku školy, 

fajčeniu , šikanovaniu 

spolužiakov.... 

všetci vyučujúci priebežne 
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11.  Spolupráca školy s rodičmi, s obcou, s verejnosťou a sponzormi 

➢ Uskutočniť jednu plenárnu schôdzu rodičov s oboznámením ich o výchovno-vyučovacích 

výsledkoch za uplynulé obdobie školskom roku 2016/2017, o aktivitách školy - Pláne práce 

školy v ďalšom školskom roku 201/2018 

➢ Pre aktívnu spoluprácu podchytiť Rodičovskú radu, pokračovať v zaužívaných 

podujatiach a podporovať nové aktivity. 

➢ Získavať aktívnych rodičov pre prácu s deťmi a krúžkovú činnosť. 

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

➢ pravdovravnosti. 

➢ Podieľať sa na vylepšovaní materiálnych podmienok školy, na estetizácii 

➢ prostredia školy, brigádnickými aktivitami, či finančnými príspevkami. 

➢ Podieľať sa na oživení kultúrno - spoločenského života školy a obce. 

Získavať sponzorov hlavne z radov rodičov a podnikateľov. 

 

12.    Nové všeobecne záväzné právne predpisy 

a) Zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

b) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

c) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 113/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v 

znení neskorších predpisov  

d) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 203/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. 

e) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 204/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode  
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f) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a 

zakázaných metód na účely dopingu v športe 

g) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú 

súčasťou zdravotnej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca 

h) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti v športe 

i) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení 

neskorších predpisov 

 

13.   Nové všeobecne záväzné právne predpisy 

a) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 232/2016 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 

Z. z. o špeciálnych školách, 

b) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 231/2016 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k 

odborom vzdelávania. 

 

14.  Nové rezortné predpisy  
a) Smernica č. 1/2017, ktorou sa určuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a 

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

učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, 
b) Smernica č. 17/2017, ktorou sa upravuje postup vytvárania, aktualizácie a zrušovania 

elektronických formulárov pre elektronické podania a elektronické úradné dokumenty. 
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15.     Platné koncepcie a stratégie 

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

2020, 

b) Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, 

c) Aktualizované Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov 

do roku 2020 na roky 2016 – 2018, 

d) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, 

e) Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

na roky 2014 – 2020, 

f) Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom 

meraní žiakov OECD – v štúdii PISA, 

g) Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti, 

h) Koncepcia vzdelávania v jazykových školách – Akčný plán 2017 – 2020, 

i) Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, 

j) Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, k) Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou. 

 

 

 


