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Úvod  

 

Plán práce vychádza zo zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský 

zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. mája 2008, z analýzy plánu 

práce školského roka 2010/2011 a ŠkVP, z metodických orgánov školy /MZ, PK/, 

z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR, vyhlášok a zákonov, ktoré vstúpili do 

platnosti. 

  Výchova a vzdelávanie v základnej škole  

Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v základnej škole vymedzuje 

štátny vzdelávací program. Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu 

alebo jeho ucelenej časti žiak získa niektorý zo stupňov základného vzdelania:  

a) primárne vzdelanie (ISCED 1) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy 

alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej 

školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,  

b) nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy; 

dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

  

  

 1. Organizácia školy 

 Údaje o škole  (k 15. 9. 2013) 

počet tried:    počet žiakov: 

I. stupeň:              12                                                120 

II. stupeň:                78                                                78 

 

počet oddelení ŠKD: 4 

prepočítaný počet zamestnancov:  

ped. zam. -  16,22 

neped. zam. - 8 

prac. ŠJ - 5 

dohody - 0 

externí - 0  
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Vedenie školy 

Riaditeľ školy:   PaedDr. Komorníková Miroslava 

Zástupca riaditeľa :   Mgr. Macejková Lenka 

Zástupca MŠ:    Mgr. Adamková Eva 

 

Širšie vedenie školy 

Výchovný poradca:    Mgr. Marková Valéria 

Člen rady školy:   RNDr. Keszeghová Viera 

Požiarny preventista:   p. Bojnanský 

Škodová komisia:   RNDr. Vadovičová Viera 

Stravovacia komisia:                       riaditeľka + 2 rodičia  

Vedenie knižnice:                            Mgr. Elena Kaštelyová 

MZ 1. – 4. ročník:                            Mgr. Silvia Ševčíková         

ŠKD:     Mgr. Kontrová Petra 

PK humanitných predmetov: Mgr. Elena Kaštelyová 

Pk prírodovedné predmety:  RNDr. Keszeghová Viera 

Pk telesná výchova:   Mgr. Pišová Natália 

Uvádzanie do praxe:   PaedDr. Komorníková Miroslava  

Mgr. Macejková Lenka 

Vyučovanie vo fr. triedach       Mgr. Vlasta Jakubisová 

  

Správni zamestnanci 

Účtovníčka – ekonómka:  RNDr. Vadovičová Viera 

Mzdárka, personalistka:  p. Michalová Elena 

Vedúca hospodársko- správneho úseku: Mgr. Bániková Daniela 

Školník, kurič:    p. Janák 

Upratovačka:    p. Oravcová Božena 

Upratovačka:    p. Mahutová Mária 

Upratovač:    p. Hupka Daniel 

Upratovač:    p. Vydarený Vladimír 

Upratovač, správca areálu:  p. Dzimko Ján 

Správca siete, počitače:  Ing. Petrák Martin 

Vedúca ŠJ:    p. Tomanovičová Silvia 

Hlavná kuchárka:   p. Tomanovičová Jiřina 
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Pomocná kuchárka:   p. Marušková Ružena 

Pomocná kuchárka:   p. Horáková Jirka 

Pomocná kuchárka:   p. Obuchová Božena 

 

Francúzske triedy 

Riaditeľka:                    Ajavon Florence 

Asistentka, administratíva:    Emília  MIKUŠOVÁ  

 
 Rozdelenie priestorov školy  
 

Rozdelenie kabinetov školy:     

 

I.st.                 -       p. Machová 

uč.fond           –     p. Jakubisová, Ferenčíková 

Tv           -      p.  Píšová  

CO sklad    -      p.  Janák 

inventár                         -      p.  Bániková 

kotolňa    -      p.  Janák 

garáže, dielňa    -      p.  Janák          

školská knižnica                      -      p. Kaštelyová  

výzdoba a úprava budov:   I.st.      -      p. Kubinská, Barboríková 

                                           II.st.      -      p.  Jakubisová 

učebne ŠKD               -      p. Kontrová,  

kabinetné zbierky Hv a Vv   –      p. Marková 

kabinetné zbierky M,F,Z       -     p.Keszeghová 

kabinet Sj       -      p. Kaštelyová 

kabinet výchovného poradenstva -      p. Marková  

učebňa kontin. vzdelávania  -      p. Hvizdová 

školská kuchynka   -      p.Ševčíková 

posilňovňa    -      p. Píšová 

zborovňa I. stupňa   -     p. Ševčíková  

zborovňa II. stupňa   -     p. Kaštélyová 

 

 

Zodpovední za olympiády a súťaže:  

Pytagoriáda:   Mgr. Zuzana Kubovčíková   

Matematická olympiáda: RNDr. Keszeghová Viera   

Geografická olympiáda:           PaedDr. Komorníková 

Fyzikálna olympiáda:               RNDr. Keszeghová Viera 

Biologická olympiáda:    Mgr. Jiskrová Mária 

Chemická olympiáda:         Mgr. Jiskorová Mária 

Olympiáda AJ:                            Mgr. Ferenčíková 
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Literárne súťaže:                         Mgr. Kaštelyová Elena 

Výtvarné súťaže:                        Mgr. Jakubisová Vlasta 

Hudobné súťaže:   Mgr. Marková Valéria  

Športové súťaže:   Mgr. Pišová Natália 

 Ostatné súťaže                          podľa témy 

 

ostatné: 

- rozvrh hodín –Macejková, Keszeghová tr. uč. 

- styky s MŠ – PaedDr. Komorníková 

- bezp.tech.,PP – p. Bojnanaský 

- fond učebníc –Jakubisová Vlasta (1.stupeň), Fernčíková Helena (2. stupeň) 

- kronika – Machová Martina 

- účelové cvičenie a didaktické hry v prírode – Píšová a Ševčíková 

- zápisnice –Marková Valéria 

- internetová stránka školy – Kubovčíková Zuzana  

- školský časopis – Kaštelyová Elena 

 

 

 1.1 Organizácia I. stupňa 

Žiaci prvého stupňa sa vyučujú v siedmych triedach v celkovom počte 120 žiakov, čo 

je 

v priemere 17,1 žiaka na jednu triedu. 

V prvom až štvrtom ročníku postupujú podľa ŠkVP – ISCED I 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

I.A 13 Mgr. Ševčíková Silvia 

I.B 13 Mgr. Machová Martina 

II.A 22 Mgr. Kubinská Daniela 

II.B 17 Mgr. Barboríková Jana 

III.A 15 Mgr. Hvizdová Jana 

III.B 16 Mgr. Pásztorová Erika 

IV.A 24 Mgr. Jakubisová Vlasta 

 

1.2 Organizácia ŠKD 
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Oddelenie Počet žiakov Vychovávateľka 

I.  25 Mgr. Daniela Obertášová 

II.  25 Mgr. Miroslava Šalátová 

III.  25 Mgr. Petra Kontrová 

IV.  25 Mgr. Igor Katona 

 

1.3 Organizácia II. stupňa 

Žiaci druhého stupňa sa vyučujú v piatich triedach v počte 78 žiakov, čo je v priemere 15,6 

žiaka na jednu triedu. Žiaci 5,6,7 a 8. ročníka postupujú podľa ŠkVP – ISCED 2 . 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

V.A 20 Mgr. Pišová Natália 

VI.A 19 Mgr. Kubovčíková Zuzana 

VII.A 12 Mgr. Kaštelyová Elena 

VIII.A 18 RNDr. Keszeghová Viera 

IX.A 9 Mgr. Ferenčíková Helena 

 

1.6 Organizácia školského roka 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra  

2013 (pondelok).  

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 (piatok). 

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa 27.  

júna 2014 (piatok). 

Klasifikačná porada za 1. polrok sa uskutoční  27. januára 2014 (pondelok).  

Klasifikačná porada za 2.polrok sa uskutoční 23. júna 2014 ( pondelok). 

O činnosti a prevádzke MŠ počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so 

zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. 

 

Termín 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) 
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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 
21. február 2014  

(piatok) 

24. február – 

28. február 2014 

3. 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) 

 

Príprava testovania žiakov 5. ročníka základných škôl 

1. Na vybraných základných školách bude v novembri 2013 prebiehať pilotné overovanie  

testovacích nástrojov a organizačného zabezpečenia Testovania 5. 

2. Generálna skúška testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym 

postihnutím) pod názvom GS Testovanie 5-2014 sa uskutoční v novembri 2014 na 

základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra  

a matematika. Riadne Testovanie 5-2015 sa uskutoční v novembri 2015. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 9-2014 

sa uskutoční 12. marca 2014 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

Náhradný termín testovania sa uskutoční 25. marca 2014 (utorok).  

Na vybraných základných školách bude v období január – február 2014 prebiehať pilotné 

overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. 

 

Medzinárodné merania 

V septembri 2013 sa začne príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD PISA 

2015. Administráciu overovania nástrojov na hodnotenie prírodovednej gramotnosti pre túto 

štúdiu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a 

strednými školami na jar v roku 2014. Súčasťou výskumu budú aj dotazníky pre riaditeľov a 

žiakov zúčastnených škôl. Pilotné testovanie bude prebiehať v papierovej aj elektronickej 

podobe. 

V septembri 2013 sa začne príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie IEA TIMSS 
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2015. Administráciu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými 

základnými školami na jar 2014. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a 

učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA TIMSS je 

zameraný na zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. 

ročníka. 

V roku 2012 sa v 34 krajinách OECD a 33 partnerských krajinách uskutočnilo hlavné 

testovanie štúdie OECD PISA 2012. V decembri 2013 bude zverejnená medzinárodná správa 

za matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť spolu s medzinárodnými dátami 

uvedených oblastí. V marci 2014 bude zverejnená medzinárodná správa za oblasť riešenia 

problémov a v júni 2014 za oblasť finančnej gramotnosti.  

V júni 2014 bude zverejnená predbežná správa obsahujúca prvé zistenia hlavného merania 

medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2013, ktorá bola realizovaná formou dotazníkového 

prieskumu. Zber údajov sa v SR uskutočnil v marci 2013. Štúdia sleduje vplyv vzdelávacej 

politiky na prácu učiteľov a vyučovanie, možnosti a stav ďalšieho vzdelávania učiteľov na 2. 

stupni nášho vzdelávacieho systému v medzinárodnom kontexte. 

 

Výchovno-vzdelávací proces 

Register, znižovanie informačnej nerovnosti 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

MŠVVaŠSR“ alebo „ministerstvo“) prevádzkuje centrálny informačný portál rezortu 

školstva www.iedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, žiakov, zamestnancov 

rezortu školstva a verejnosť. 

2. V súvislosti s tvorbou nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva  

(ďalej len „RIS-RŠ“) v priebehu školského roku 2013/2014 bude spustená pilotná 

prevádzka zamestnancov rezortu školstva a je plánovaná pilotná prevádzka registra detí,  

žiakov a poslucháčov, ktorá sa bude týkať celej sústavy škôl a školských zariadení. 

3. Školy a školské zariadenia vykazujú údaje do RIS-RŠ v súlade so zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a zákonom č. 

390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“).  

4. Predpísaný zber počtu žiakov pre normatívne financovanie (EDUZBER) a predpísané  

štatistické výkazy sa budú v školskom roku 2013/2014 okrem klasického spôsobu 
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vykazovať aj v pilotnej prevádzke RIS-RŠ. 

5. Školy a školské zariadenia budú pristupovať na rozhrania RIS-RŠ prostredníctvom  

informačných systémov školy alebo cez webový prehliadač. Predpokladom pre prácu  

s nimi je registrácia používateľov do RIS-RŠ, ktorú zabezpečuje ÚIPŠ. 

6. Na účel zníženia informačnej nerovnosti  

a) ministerstvo spustilo prevádzku portálu „Mapa regionálneho školstva“, ktorý je 

zverejnený na http://mapaskol.iedu.sk, 

b) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR 

uverejňuje od 1. januára 2013 dvakrát ročne na svojom webovom sídle informáciu o 

uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných 

škôl, študijných odborov a učebných odborov. Aktuálne informácie o vývoji 

nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú zverejňované na www.uips.sk v časti 

Regionálne školstvo. 

 

Kontrola, efektivita 

1. Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých  

opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. 

2. Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní 

výchovnovzdelávacieho procesu; pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich 

činnosti. 

3. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovnovzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a 

žiakov  

a vykonávať dôslednú analýzu zistení. 

4. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných 

pomôcok  

a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. 

5. Pre zástupcu riaditeľa základnej školy s materskou školou vymedziť kompetencie  

kontroly kvality výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. 

 

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť 

1. V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických  

metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov  

s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.),  
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pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie;  

zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí. 

 

Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia 

1. V materských školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku  

národnostnej menšiny:  

a) spracovať učebné osnovy tak, aby sa ich plnením rozvíjali komunikatívne kompetencie  

detí v štátnom jazyku, 

b) podporovať aktívnu komunikáciu detí v spisovnej slovenčine uplatňovaním 

inovatívnych učebných postupov, dvojjazyčnou (bilingválnou) priebežnou komunikáciou 

(integrovane, vo všetkých organizačných formách, prepájaním materinského a štátneho 

jazyka), 

c) pri osvojovaní štátneho jazyka postupovať v súlade s Metodickým listom na 

osvojovanie štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných 

menšín, ktorý je zverejnený na www.statpedu.sk v menu Publikácie. 

2. Informovať rodičov o možnostiach voľby školy s vyučovacím jazykom národnostnej  

menšiny alebo o možnosti vyučovania predmetu materinský jazyk a literatúra 

národnostnej menšiny. V školách s vysokým počtom žiakov z rómskych komunít 

informovať rodičov o možnosti vyučovania rómskeho jazyka a literatúry; v prípade  

záujmu rodičov zabezpečiť toto vyučovanie. 

3. Vytvárať vhodné personálne a materiálno-technické podmienky na vyučovanie  

slovenského jazyka ako druhého jazyka (L2); zabezpečiť vyučovanie v malých skupinách,  

uplatňovať model vyučovania formami a metódami vyučovania cudzích jazykov.  

4. Odporúča sa základným a stredným školám s vyučovacím jazykom maďarským 

zapojiť sa do ďalšej etapy dotazníkového prieskumu výskumnej úlohy Sledovanie úrovne  

vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom  

maďarským.  

5. V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem 

diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, 

organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v 

dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od 

ostatných žiakov. Dôsledne riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z 

marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a 

školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací 
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proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s 

majoritnou populáciou. Neodporúčame vytvárať pre deti a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) samostatné triedy (okrem nultého ročníka). 

6. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce z Revidovaného národného akčného plánu  

Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015 najmä: 

a) riešiť účasť detí zo SZP na predprimárnom vzdelávaní vo veku 4 až 6 rokov, 

b) podporovať materské školy pri zavádzaní programov orientovaných na zlepšenie  

spolupráce s rodičmi rómskych detí a pri zapájaní asistentov učiteľa v materských  

školách, 

c) dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl, 

d) zabezpečovať vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom  

na povinnú školskú dochádzku výlučne v centre pedagogicko-psychologického  

poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“), ak dieťa nemá lekárom potvrdené  

zdravotné postihnutie, 

e) podporovať používanie rómskeho jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní  

a pri zápise na základnú a strednú školu zisťovať záujem rómskych rodičov o výučbu  

rómskeho jazyka. 

7. Rómske vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum  

(ROCEPO) s celoslovenskou pôsobnosťou  

a) poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam v oblasti 

výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov zo SZP, 

b) pokračuje vo výskume o postavení dieťaťa a žiaka zo SZP vo výchovno-vzdelávacom  

systéme Slovenskej republiky, 

c) pokračuje v kvalifikačnom vzdelávacom programe „Kvalifikačné vzdelávanie pre  

vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach“ 

s dobou platnosti do 31. 12. 2015 v súlade s § 61a ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.  

8. V súvislosti so začlenením rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií do ŠkVP 

využiť ako pomôcku materiály pre jednotlivé stupne vzdelania zverejnené na 

www.statpedu.sk. 

9. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním 

na rómsky jazyk a kultúru. 

10. Pri obsadzovaní miest asistentov učiteľov v školách s vysokým počtom detí a žiakov  

z marginalizovaných komunít prihliadať aj na ovládanie rómskeho jazyka. 

11. V školách, ktoré vzdelávajú deti a žiakov zo SZP, v spolupráci so zriaďovateľmi,  
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príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať  

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

a vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky. 

12. Pokračovať v poradenskej a osvetovej činnosti pedagogických zamestnancov škôl  

pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP.10 

13. Pri vzdelávaní detí cudzincov sa odporúča školám postupovať podľa schválenej  

dokumentácie zverejnenej na www.statpedu.sk v menu Štátny vzdelávací program v časti  

ŠVP pre prvý stupeň ZŠ – Iné dokumenty. 

14. Jazykové kurzy pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej 

republiky zabezpečujú organizačne a finančne OŠ ObÚ v spolupráci s orgánmi územnej  

samosprávy. 

 

Cudzie jazyky 

1. Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať Európske jazykové portfólio ako  

nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Informácie sú zverejnené  

na http://elp.ecml.at/.  

2. Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy  

výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a  

jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania,  

metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú  

metódu - TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé  

zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy,  

rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu,  

riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh. 

3. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu 

založenú  

na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa  

žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie. 

4. Odporúča sa stredným školám, najmä stredným školám s bilingválnou formou výučby  

cudzieho jazyka, zúčastniť sa 7. ročníka súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes  

Translatores 2013/2014. Informácie sú zverejnené na http://ec.europa.eu/translatores.  

5. Školám sa odporúča zapojiť sa do súťaží „Európska značka pre jazyky“ a „Európsky  

učiteľ jazykov“. Informácie sú zverejnené na www.saaic.sk v časti Európska jazyková  

značka. 
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6. Základným a stredným školám sa odporúča prihlásiť sa do siete stredoeurópskych škôl  

a riešiť medzinárodné partnerské projekty škôl v rámci iniciatívy ACES. Informácie  

sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Medzinárodná spolupráca. 

7. Priebežne sledovať informácie zverejnené na webovom sídle Európskeho centra pre  

moderné jazyky v meste Graz v Rakúsku www.ecml.at a zvážiť možnosť participovať  

v medzinárodných projektoch.  

 

Náboženská výchova/etická výchova 

1. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická 

výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s 

najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej 

výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z 

rôznych ročníkov. 

2. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu  

náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.  

3. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská  

výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe  

písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Počty žiakov v 

jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi  

školy. 

4. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí  

vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti  

cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi,  

etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov. 

 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

1. V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie  

rokov 2012-2016 sa školám odporúča  

a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, 

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

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

c) zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické  

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov  
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vo svete, 

d) využiť metodické príručky „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách“,  

ktoré sú určené pre 2. stupeň základných škôl a môžu sa uplatňovať v rámci vyučovania  

matematiky, geografie, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy -

www.clovekvohrozeni.sk. 

2. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a  

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti  

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

životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného  

prostredia. 

3. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami  

a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia  

environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života 

v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. 

4. Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu 

Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo držateľnému 

životu. Informácie sú zverejnené na www.zelenaskola.sk.  

5. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej  

výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade  

s ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného  

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

program školy.  

6. Školám sa odporúča zapojiť do projektu Detský čin roka, realizovaného pod záštitou  

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orientovaného na  

formovanie humánneho správania sa žiakov k svojim rovesníkom, starším ľuďom, 

prírode a poskytovanie nezištnej pomoci. 

 

Školská knižnica 

1. V základných a stredných školách systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie  

a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk 

v časti Školské knižnice. 

2. Školám a školským zariadeniam sa odporúča využívať knižnično-informačné služby  

a podujatia knižníc. 

3. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa odporúča školským  
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knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do česko-slovenského projektu  

Záložka do knihy spája školy. 

4. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa odporúča školským 

knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do súťaže Najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice. 

 

Zdravý životný štýl 

1. Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku 

zdraviu aj s využitím metodík na www.bezpre.sk. 

2. Odporúča sa riaditeľom škôl a školských zariadení taxatívne vymedziť v školskom  

poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a  

nelegálnych drog v školskom prostredí. Priebežne informovať rodičov o preventívnych  

aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci. 

3. V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sa odporúča školám zapojiť 

do celoslovenskej kampane Červené stužky - www.cervenestuzky.sk.  

4. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a  

športovej výchovy v ŠkVP, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity  

v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez  

víkendy. 

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

výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť 

povedomie v oblasti označovania potravín.  

6. Odporúča sa školám a školským zariadeniam pri príležitosti Svetového dňa výživy  

a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia  

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 

7. Odporúča sa riaditeľom škôl a školských zariadení podieľať na plnení úloh, ktoré  

vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, aktualizovaného Národného  

programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného programu kardiovaskulárnych  

ochorení s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a prevencie  

výživou. 

8. Odporúča sa učiteľom - koordinátorom prevencie realizovať prednášky a aktivity iného  

charakteru za účasti zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo  

pediatrov a gastroenterolológov zdravotníckych zariadení. V súvislosti s prevenciou vo  

výžive spolupracovať so zariadeniami školského stravovania. 
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9. V materských školách pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje  

detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity  

detí, neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. V spolupráci s rodinou vytvárať  

podmienky na športové aktivity detí a prostredníctvom nich šíriť myšlienky a princípy  

olympionizmu. 

 

Ľudské a detské práva 

1. Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, 

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

rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.  

2. V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 

2014 zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení sa odporúča  

a) naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv ako celoštátnu súťaž žiakov 

stredných škôl, pokračovať s realizáciou Olympiády ľudských práv pre žiakov 

základných škôl, 

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

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila  

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov  

v demokratickej spoločnosti, 

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

a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych  

organizácií a širokej miestnej komunity, 

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

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

s tematikou ľudských práv, 

e) vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie 

multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, 

f) vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho  

a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným  

kultúram, 

g) pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami  

osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti  

detí a žiakov o migrantoch. 
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3. Školám sa odporúča zapojiť do projektu Slovenského výboru UNICEF „Škola 

priateľská deťom“. Informácie sú zverejnené na www.unicef.sk v časti Školy - školské 

aktivity. 

4. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča využívať metodickú pomoc, príručky a  

publikácie zamerané na výchovu k ľudským právam, odstraňovanie predsudkov  

a intolerancie medzi ľuďmi, ale aj na podporu tvorby projektov a organizovaní žiackych  

súťaží z ponuky IUVENTY (príručka KOMPAS, projekt Živé knižnice a i.). Informácie  

sú zverejnené na www.iuventa.sk. 

 

Bezpečnosť a prevencia 

1. V oblasti školskej úrazovosti sa riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča  

a) pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti, znižovať jej nárast, odstraňovať zdroje  

a príčiny vzniku školských úrazov, 

b) pri registrovaných školských úrazoch vypĺňať všetky položky registrovaného záznamu 

vo webovej aplikácii ako povinné a jednu kópiu vždy zaslať aj na príslušný OŠ ObÚ, 

c) dôslednejšie zabezpečovať pracovné postupy pedagogických zamestnancov, hlavne pri  

vykonávaní dozorov počas prestávok a v priestoroch, kde je najväčší predpoklad vzniku  

školských úrazov, 

d) vzniknuté registrované školské úrazy odškodňovať v súlade s platnými predpismi. 

2. V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na  

ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia,  

poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo  

vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa 

detí a žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich 

zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý 

problém v súčinnosti s vedením školy. Odporúča sa zvážiť aj spoluprácu so školským 

psychológom, prípadne s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či 

policajtom. 

3. Odporúča sa vypracovať si vlastné školské a triedne programy bezpečnosti a prevencie  

v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania 

žiakov v školách a školských zariadeniach. Viac informácií na 

ww.prevenciasikanovania.sk. 

4. Odporúča sa realizovať len odborne garantované a vopred preverené ponuky  

preventívnych programov s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu reprezentantov 
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zhubných kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov. Prevenciu 

drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu 

súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP.  

5. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o 

boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej  

pornografii sa odporúča prijímať vhodné opatrenia na znižovanie rizika, že sa deti stanú  

obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie. 

6. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 

2011- 2014 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP na 

tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním, bchodovaním 

s ľuďmi a otrockou prácou. Odporúča sa realizovať aj preventívne kampane. 

7. V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva sa  

odporúča realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania,  

delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako  

aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov. Viac informácií na www.bezpre.sk.  

8. K prevencii rizikového správania sa žiakov sa odporúča vypracovať školskú stratégiu  

s efektívnymi postupmi riešenia vyskytujúcich sa problémov, do ktorej budú 

zainteresovaní všetci pedagogickí zamestnanci. 

9. Odporúča sa využívať metodické publikácie „Všetci to robia!“ a „K prevencii v 

škole“ zamerané na prevenciu tabakizmu a užívania alkoholu. Publikácie a informácie sú  

zverejnené na www.statpedu.sk.  

10. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora prevencie, ktorého  

úlohou je v spolupráci s vedením školy navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia  

školy s cieľom zvýšenia bezpečnosti v škole. Odporúča sa finančne zohľadniť náročnosť  

práce učiteľa – koordinátora prevencie. 

11. V súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča prijímať opatrenia 

na zlepšenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu tých, ktorí školskú  

dochádzku neukončia. 

12. V súvislosti s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri práci s chemickými 

faktormi v základných a stredných školách sa odporúča k niektorým právnym a 

technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov do pozornosti metodický 

materiál „Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných 

školách“. Publikácia je zverejnená na www.siov.sk v menu Aktuality – Bezpečnosť pri 

práci. 
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13. Odporúča sa základným školám zapájať sa do súťaže mladých záchranárov civilnej  

ochrany. Informácie sú zverejnené na www.minv.sk.  

 

Výchovné poradenstvo 

1. Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva  

špecializovanú činnosť výchovného poradcu sa odporúča zostaviť týždenný rozvrh hodín  

tak, aby mal vytvorený dostatočný priestor na vykonávanie svojej činnosti, nepoverovať  

ho ďalšími úlohami; zvýšiť informovanosť žiakov a rodičov o jeho kompetenciách 

na škole. 

2. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu (kontinuálne  

vzdelávanie, účasť na národných projektoch, odborných seminároch a konferenciách,  

činnosť v stavovských organizáciách a pod.).  

3. Činnosť výchovného poradcu v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov  

s nadaním metodicky usmerňuje CPPPaP, výchovného poradcu v špeciálnej škole 

centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“). 

 

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 

 Školská integrácia 

1. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej 

alebo strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení 

žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského 

zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP. 

2. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje  

riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka 

prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po 

splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie 

rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva. 

3. Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) pre deti 

a žiakov so ŠVVP sa školám odporúča spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré  

žiaka diagnostikovalo; na uvedený účel je možné využívať tiež služby, ktoré poskytuje  

Detské centrum VÚDPaP. 

4. Pri vypracúvaní IVP pre žiakov s intelektovým nadaním je potrebné vychádzať zo 

ŠkVP pre žiakov bežnej triedy, v ktorej je žiak zaradený. ŠVP pre príslušný druh školy 
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pre žiakov s intelektovým nadaním je zverejnený na www.vudpap.sk.  

5. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným  

intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. 

Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk. 

6. Pri vypracúvaní IVP pre žiakov s mentálnym postihnutím integrovaných v bežnej 

triede základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov  

s mentálnym postihnutím a rámcového obsahu vzdelávania špeciálnej základnej školy  

príslušného variantu. Učebný plán integrovaných žiakov je rovnaký ako ostatných žiakov  

triedy; žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú  

primerané nároky. V predmetoch výchovno-estetického zamerania je možné vzdelávať  

týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. 

7. Žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede  

základnej školy je možné hodnotiť aj s využitím Metodického pokynu č. 32/2011  

na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, alebo Metodického  

pokynu č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,  

alebo Metodického pokynu č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým stupňom  

mentálneho postihnutia. Títo žiaci dostávajú rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci, v 

doložke vysvedčenia sa uvedie príslušný variant (variant A, B alebo C), v ktorom sa 

vzdelávajú. 

8. Pri vypracúvaní IVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými  

poruchami s mentálnym postihnutím v bežnej triede základnej školy je potrebné  

vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími  

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne  

vzdelávanie. 

9. Žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym  

postihnutím hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s  

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  

ISCED 1 - primárne vzdelávanie. 

10. Pri vypracúvaní IVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými  

poruchami bez mentálneho postihnutia v bežnej triede základnej školy je potrebné  

vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími  

pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia ISCED 1 – primárne  

vzdelávanie; ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. 

11. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka  
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so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj  

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

nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako  

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

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

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

vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného 

znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii 

stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení 

tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny 

predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník. 

12. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným  

znevýhodnením vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje ŠPÚ. Príslušná 

dokumentácia je zverejnená na www.statpedu.sk. 

13. Zamerať kontrolnú činnosť na integrovaných žiakov, na dodržiavanie odporúčaní  

poradenského zariadenia pre prácu s nimi a na zohľadňovanie ich potrieb vo 

výchovnovzdelávacom procese (využívanie individuálneho prístupu, diferenciácie úloh,  

kompenzačných pomôcok, alternatívnych spôsobov hodnotenia, sebahodnotenia, 

zapojenia integrovaných žiakov do vyučovacej hodiny a i.). 

14. Odporúča sa riaditeľom škôl naďalej v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečovať  

personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov  

v školskej integrácii. Ak škola vzdeláva žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné aby  

mala školského špeciálneho pedagóga. 

15. Odporúča sa riaditeľom škôl zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

v oblasti metodického prístupu k integrovaným žiakom. 

16. Zriaďovatelia a riaditelia škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným 

znevýhodnením v školskej integrácii, vytvárajú v rámci svojich možností podmienky na  

vyučovanie špecifických predmetov napr. rozvíjanie špecifických funkcií, individuálna  

logopedická intervencia, priestorová orientácia a voliteľné predmety zamerané napr. na  

rozvíjanie manuálnych zručností a návykov aj v spolupráci s príslušným poradenským  

zariadením. 

17. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah 

zdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia. 

18. V prihláške na vzdelávanie na strednej škole je potrebné uviesť uchádzačovi  
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so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, vzdelávanému v školskej integrácii,  

príslušný kód integrácie. 

 

19. Odporúča sa špeciálnym školám spolupracovať (odborne a metodicky) so školami  

bežného typu, ktoré zabezpečujú vzdelávanie integrovaných žiakov. 

 

 

Plán pracovných, klasifikačných a pedagogických porád  
 

 

 Pracovná porada            T: 26. 8. 2013 

 Program: Pripravenosť začiatku škol. rok  

                    Organizácia školského roka 

Rozdelenie úväzkov, rozvrh hodín 

Školský vzdelávací program  

 Návrh na uznesenie 

 

Pedagogická rada: T: 02.09.2013 

 Program: Predstavenie nových pedagógov 

                        Organizácia školského roka 

Pracovný poriadok 

Organizačný poriadok 

Hodnotenie a klasifikácia výchovných predmetov  

 

  Návrh na uznesenie 

 

 

Pedagogická rada       T: 12.11. 2013  

                      Program:     Kontrola uznesenia 

Priebežné hodnotenie výchovno – vyučovacích výsledkov                                             

za I. štvrťrok šk. roku 2013/2014, ŠkVP 

                           Rôzne 

                         Návrh na uznesenie  

 

Klasifikačná porada        T: 21.1. 2014 
                       Program:    Kontrola uznesenia 

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roku 2013/2014 

                                           Plnenie učebných osnov a plánov, ŠkVP 

                                           Rôzne 

                                           Diskusia 

                                           Návrh na uznesenie 

 

Pedagogická rada        T: 15. 4. 2014        
                           Program: Kontrola plnenia uznesení 
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                                            Priebežné hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za        

                                            II. štvrťrok šk. roku 2013/2014 

                                            Návrh na uznesenie 

 

Klasifikačná porada        T: 23. 6. 2014       
                        Program:      Kontrola plnenia uznesení 

                                             Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 

                                             II. polrok šk. roku 2013/2014, ŠkVP 

                                             Rôzne 

                                             Diskusia 

                                             Návrh na uznesenia 

 

Pedagogická rada        T: 1.7. 2014 

                         Program:      Kontrola  plnenia uznesení 

                                             Analýza práce školy za školský rok 2013/2014– 

                                             opatrenia do budúceho roka 

                                             Oboznámenie s úväzkami a organizácia budúceho šk. roka 

                                             Rôzne 

                                             Diskusia 

                                             Záver 

 

Pozn.:  Ďalšie porady budú zvolávané podľa dôležitosti obsahu 

 

 

Plán „Rodičovských Združení“   

19.09.2013, 19.11.2012, 14.01.2014, 8.4.2014, 10.06.2014 

 

 

Zameranie školy: 

Školský vzdelávací program „Pestrá škola“  

V rámci vzdelávania kladieme dôraz predovšetkým na jazykovú výučbu a preto od 1. ročníka 

sa naši najmenší zoznamujú s dvoma svetovými jazykmi anglickým a francúzskym alebo 

nemeckým. Okrem profilácie na cudzie jazyky si naši žiaci rozširujú vedomosti 

v oblasti environmentálnej výchovy. Patríme medzi školy, ktoré sú zapojené do projektu „ 

Zelená škola“. Vedomosti a zručnosti nadobúdajú naši žiaci i pomocou informačných 

komunikačných technológií. Naši žiaci majú možnosť celého školského roka navštevovať 

rôzne krúžky napr. varenie, hra na hudobnom nástroji, výtvarný krúžok, pohybové hry, 

konverzácie v cudzích jazykoch... 

  

Aktuálne úlohy pre škol. rok 2013 / 2014 

 

0)   Vo   vyučovacom   procese    realizovať   zmeny    vyplývajúce    zo  schváleného         

školského  vzdelávacieho   programu.  Zapracovať   ich   do   tematických  

      plánov. 

    Z: všetci zamestnanci 

                                          T: trvalý 

 

1) Dôsledne dodržiavať  Dohovor  o právach dieťaťa. Prehlbovať poznatky a právne    

vedomie o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných   dokumentoch o 

ľudských právach a právach dieťaťa. 
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    Z: všetci zamestnanci 

    T: trvalý 

 

2) Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí (žiakov) a ich účasti vo všetkých 

oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia       dotýkajú, podporovať 

činnosť Žiackeho parlamentu. 

                                          Z: všetci zamestnanci 

                                          T: trvalý 

 

3)  Sprístupňovať  všetkým   deťom  a   žiakom    informácie   a   poradenskú   službu          

     v  oblasti  vzdelávania  a odbornej  prípravy  na  povolanie. 

      Z: všetci zamestnanci 

                                          T: trvalý 

 

4)   Prijímať  také  opatrenia  na  zabezpečenie  disciplíny  v škole, ktoré sú zlučiteľné      

      s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa (žiaka). 

      Z: všetci zamestnanci 

                                          T: trvalý 

                                        

5)   Individuálne    pracovať    so    žiakmi   s  poruchami   učenia,   vytvárať   vhodné     

      Podmienky  na  integráciu žiakov v bežnej triede (naďalej zamestnávať školského     

      špeciálneho pedagóga, ...). 

                                                         Z: všetci zamestnanci 

                                                         T. trvalý   

                                     

6)  Realizovať    projekt   Zelená škola   

                                          Z: p. Keszeghová, p. Kubinská 

                                          T: trvalý 

 

7)  Riadiť   sa   Pedagogicko-organizačnými  pokynmi  pre  školský  rok   2013/2014.                   

                                          Z: zamestnanci, VŠ 

                                          T: trvalý 

 

8)  Rozvíjať a skvalitniť prácu s francúzskymi triedami a pokračovať  v  realizácii   projektu   

Educate Slovakia.  

                                          Z: VŠ, vyučujúci 

                                          T: trvalý 

 

9)  Vo   vyučovacom   procese   realizovať   výchovu   k   manželstvu   a  rodičovstvu                                               

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

      stredných  školách  a  učebnými osnovami  Výchova  k manželstvu a rodičovstvu. 

                                          Z: vyučujúci, koordinátor projektu p. Píšová 

                                          T: trvalý 

 

10) Zabezpečovať   aktívnu   ochranu    detí    pred    sociálno-patologickými    javmi. 

      Predchádzať protispoločenskej  trestnej činnosti a drogovej závislosti. 

                                              Z: zamestnanci školy, koordinátor p. Píšová 

                                              T: trvalý 

 

11) Úzko    spolupracovať    s    Centrom    výchovnej   a   psychologickej   prevencie    
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,Pedagogicko-psychologickej   poradne... ako 

                                               Z: výchovný poradca, vyuč. 

                                               T: trvalý 

 

12) Podieľať   sa   na   realizácii   úloh   národného   programu   boja   proti   drogám. 

                                                Z: zamestnanci v spolupráci s p. Píšovou 

                                                T: trvalý 

 

13) Podieľať   sa   na   realizácii   Koncepcie   environmentálnej   výchovy  v školách    

a  na konkrétne podmienky  vypracovať a realizovať    program environmentálnej   

výchovy  a vzdelávania,  realizáciu zaznačiť do časovo-tematických plánov  v jednotlivých 

predmetoch. 

                                               Z: ved. MZ, PK, vyučujúci,                                                              

                                                T: trvalý 

 

14)  Zapájať žiakov do predmetových súťaží a olympiád. 

                                                Z: vyučujúci 

                                                T: trvalý     

                                                    

15) Využívať pri  práci  pedagogickú  tlač,  internet, ... Počítačovú gramotnosť žiakov  

      a učiteľov realizovať v projekte Infovek, Otvorená  škola,  využitím     

      vyučovacích  predmetov,  prácou  na  vyučovacích   hodinách  v  rámci   

      školského vzdelávacieho programu tak, aby každý absolvent školy  vedel  ovládať  

      počítač užívateľsky a naučil sa pracovať s internetom. 

                                                Z: všetci 

                                                T: trvalý                                                     

 

16) Vytvárať podmienky  pre  zriaďovanie  záujmových  krúžkov,  využívať  ponuku  

vzdelávacích  poukazov.  Ako   vedúcich  krúžkov,  okrem  učiteľov,  získavať aj    

      rodičov a odborníkov z radov občanov.  

                                                Z: VŠ 

                                                T: trvalý 

 

17) Podieľať  sa  na  ozdravovaní  a estetizácii  pracovného  prostredia  zamestnancov    

      a žiakov. Vytvárať a pestovať zásady zdravého spôsobu života,  env.  povedomia.    

                                                        Z: VŠ,    

            T: trvalý        

              

18) Podľa  aktuálnej  ponuky  zúčastňovať  sa  so  žiakmi kultúrnych a spoločenských   

      podujatí, výletov a exkurzií. 

                                               Z: triedni uč., vychov. 

                                               T: trvalý 

 

19) Dôsledne   dodržiavať   a plniť   učebné   osnovy,  učebné   štandardy  s využitím  

      exemplifikačných úloh vo všetkých  predmetoch a ročníkoch. 

                                               Z: všetci vyučujúci 

                                               T: trvalý 

 

20) V rámci práce s predškolákmi našich materských  škôl  propagovať  informatickú  



 26 

      výchovu pre 1. stupeň a vyučovanie anglického, francúzskeho a nemeckáho jazyka, zistiť  

záujem  zákonných  zástupcov pre budúci školský rok. 

                                              Z: vyučujúci 1. stupňa a MŠ 

                                              T: do 17.06.2014  

 

21) Prezentovať prácu školy v masmédiách i v odborných časopisoch.    

                                                 Z: vyučujúci  

                                                 T: 2013/ 2014 

22) Sprístupňovať školu a školský areál deťom, mládeži a občanom a umožniť im tak  

      trávenie voľného času v škole, podporiť činnosť krúžkov na škole. 

                                               Z:  zamestnanci 

                                               T: trvalý 

 

23) Dokonale   poznať  systém  hodnotenia  a  klasifikácie  žiakov  ZŠ,  hodnotenie  a   

      klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia. Metodické pokyny podrobne  

      rozobrať  na  zasadaniach  MZ  a  PK,  oboznámiť  s  nimi  rodičov   na  triednych        

      schôdzkach. 

                                              Z: všetci pedagog. zamestnanci 

                                              T: september 2013 

 

24) Schválené  vzdelávacie  štandardy  používať pri vypracovaní časovo-tematických   

      plánov  a  pri  výchovno-vzdelávacej   práci,   implementovať   prvky   čitateľskej   

      a informačnej výchovy do  tematických plánov, podporovať vyučovacie   

      stratégie,  metódy  a  postupy  založené  na  skúsenosti  a  prepojené  so životom –   

      interaktívne  zážitkové  učenie ,  projektové  vyučovanie,  zážitkové,  skúsenostné  

      učenie a ďalšie, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov                                                    

                                              Z: vyučujúci  

                                              T: trvalý 

 

25) V rámci   rozvoja   čitateľskej    gramotnosti   pokračovať   v   dobrej   spolupráci   

       s  miestnou knižnicou. Jej priestory a knižničný fond využívať na odučenie hodín    

       SJL, HUV, a  pod.  Zapájať  sa   do   súťaží   vyhlásených   miestnou   knižnicou.  

                Z: vyučujúci 

     T: trvalý    

                                               

26) Venovať    zvýšenú    pozornosť    príprave    žiakov    na    Monitor,    zabezpečiť        

      predskúšanie   žiakov   ( riaditeľská   previerka   alebo   využitie  ponuky  firiem -        

      Komparo ). 

                                                     Z: vyuč. 9. roč. 

                                          T: trvalý  

 

27) Problematike    predchádzania    všetkým    formám   diskriminácie,   rasizmu,   

      xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie uskutočniť besedy,     

      výstavy a pod. pre žiakov školy. 

                                              Z: VŠ, p. Píšová 

                                              T: priebežne    

                                          

28) Zabezpečiť   primerané   opatrenia   proti   šíreniu   drog   v školskom   prostredí, 

      prípadné   nové  opatrenia  zakomponovať  v  školskom poriadku a informovať o     

      nich rodičov.   
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                          Z:  p. Píšová, vyuč. 

                                             T: október 2013 

 

29) Venovať   pozornosť   upevňovaniu  fyzického  a  duševného  zdravia,  telesnému  

       a   pohybovému    rozvoju    žiaka    rozširovaním    foriem    telesnej      výchovy  

       a pohybových aktivít. 

                                              Z: vyučujúci 

                                              T: trvalý 

 

30) V rámci  výchovy  a vzdelávania budeme sa  snažiť   

  

venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom 

zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutým  

zabezpečovať aktívnu ochranu detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo 

psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém 

v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami 

venovať intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo všetkých predmetoch 

spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s 

problematikou intolerancie 

pozývať prokurátorov na podujatia školskej mládeže zameraných na výchovu proti rasizmu a 

ostatným prejavom intolerancie 

rozširovať realizáciu vzdelávania ľudských práv prostredníctvom programu ASP UNESCO, 

ktorého cieľom je sprostredkovanie informácií, kontaktov a skúseností nad rámec učebných 

osnov so zameraním na organizovanie seminárov, besied, výstav a iných podujatí 

uskutočniť besedy zamerané na výchovu detí v oblasti prevencie trestnej činnosti 

a uskutočňovať aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania 

     Z: koordinátor prevencie 

                                                 T: trvalý 

 

31) Pokračovať v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Policajným zborom a    

      Požiarnou ochranou v rámci výchovy žiakov  k bezpečnosti  a ochrane zdravia pri  

      práci     zaraďovaním     problematiky     do    výchovno-vzdelávacieho    procesu,   

      pokračovať v projekte Správaj sa normálne v 5.ročníku. 

                                                        Z: vyučujúci 

                                                        T: trvalý  

 

32) Zápis   detí   do   1.  ročníka   Základnej   školy  s materskou  školou,  Cádrova  

      realizovať v súlade s platnou legislatívou.  

                                                   Z: vedenie školy 

                                                        T: február 2014                        

 

33) K realizácii dopravnej výchovy  využívať  aj  dopravné  ihrisko. 

      Uskutočniť vyučovacie hodiny v dopravných ihriskách podľa ponuky. 

                                                        Z: vyučujúci 

                                                        T: trvalý 

 

34) Pre školy v prírode využívať zariadenia, ktoré sú v sieti  školských  zariadení  MŠ  

      cenovo prístupnejšie, prípadne s dobrými referenciami 

                                                        Z: organizátori ŠvP 
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                                                        T: trvalý 

 

35) V súlade  s    programom    ozdravenia    výživy     obyvateľstva     v     spolupráci         

       s kompletnými  zdravotníckymi a hygienickými inštitúciami spracovať  týždenné         

       vzorové jedálne lístky s uplatnením nových zásad  pre  ich  zostavovanie. Jedálne    

       lístky pravidelne zverejňovať na internetovej stránke školy. 

                                                        Z: vedúca školskej jedálne 

                                                        T: trvalý 

 

36) Spolupracovať   pri    zabezpečovaní   pedagogického   dozoru   nad   deťmi  a pri  

      vypracovaní stravovacieho režimu  stanovením  prestávky  na  jedlo a oddych tak,  

      aby zodpovedali  fyziologickým  potrebám stravujúcich sa detí a žiakov a posilniť 

      zvyšovanie informovanosti o potrebe konzumácie zdravotne neškodnej pitnej vody.                                                                   

Z: vedúca ŠJ 

                                                        T: trvalý 

 

37) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerať na: 

rozvíjanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov a zdokonaľovanie zručnosti 

pedagogických zamestnancov vo využívaní PC a učební IKT, edukačných programov na CD, 

internet, prehlbovanie vedomostí v oblasti pedagogickej diagnostiky, skvalitňovanie 

jazykových spôsobilostí komunikácie učiteľov v cudzom jazyku 

 

                                              Z: zamest. 

                                              T: trvalý    

           

38) Naďalej sa aktívne zapájať do projektov a žiadostí o grant. 

                                                        T: trvalý 

                                                        Z: VŠ a záujemcovia   

 

39) V spolupráci so školským dentistom  školiť deti a žiakov o nutnosti dodržiavania    

      dentálnej hygieny. 

                                                        T: trvalý 

                                                        Z: vyuč. 

40) Podporovať   vzdelávanie  v  oblasti  environmentálnej  výchovy   navštevovaním    

      výstav,  podujatí  a  múzeí a podporovať  vzdelávanie.   

 

                                                        T: trvalý 

                                                        Z: vyuč. 

 

41) Podieľať  sa  na  plnení  Národného  programu  prevencie  obezity  propagovaním     

      zdravého životného štýlu. Naďalej dbať o umiestenie automatov na mlieko (Rajo)    

      a minerálky   a   nealkoholické   nápoje   mimo    nápojov   kolového   charakteru    

      s obsahom kofeínu a chinínu. 

                                                        T: trvalý 

                                                        Z: VŠ, vyuč. 

 

42) V spolupráci s CPPPaP  priebežne   mapovať   a   hodnotiť   sociálnu  klímu  a   

      vytvárať podmienky pre tvorivú  a  atmosféru v triedach, ktorá podporuje  pocit  

      bezpečia a motivuje k učeniu. 

                                                        T: trvalý 
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                                                        Z: výchovný poradca, vyuč. 

 

43) Pri  riešení  šikanovania  žiakov  v  škole  a   prevencii   dodržiavať   Metodické    

      usmernenie č. 7/2006-R. Využívať aj  internetové  poradenstvo,  ktoré  poskytuje  

      OZ Papilion na stránke www.prevenciasikanovania.sk  

                                                        T: trvalý 

                                                        Z: vyuč 

 

44 V oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiaka na strednú školu spolupracovať     

      (komunikovať) so Školským výpočtovým strediskom. 

                                                       T: trvalý 

                                                       Z: výchovný poradca 

45) Podporiť systematické kontinuálne vzdelávanie svojich pedagógov 

                                                       T: trvalý 

                                                       Z: VŠ 

46) V rámci triednických hodín a vyučovacích predmetov venovať pozornosť témam 

týkajúcich sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim. 

                                                        T: trvalý 

                                                        Z: vyuč 

 

 

        Podporovať zainteresovanosť rodičov na práci a živote školy. Spolupracovať s rodičmi 

pri organizovaní školských akcií, spoločenského, kultúrneho, športového charakteru, 

spolupodieľať sa na projektoch. Spolupracovať s rodičmi žiakov pri výchove, výrazných 

poruchách správania, záškoláctve, pri odstraňovaní nedostatkov, negatívnych prejavov 

v správaní žiakov, spolupracovať pri hľadaní náprav u problémových detí a žiakov. 

Informovať rodičov o vyučovacích výsledkoch, správaní a dochádzke detí, o možnostiach 

uplatnenia po skončení základnej školy, organizovať stretnutia rodičov s pedagógmi školy. 

Uskutočňovať Dni otvorených dverí pre rodičov, deti MŠ, ... 

Získavať rodičov pre prácu vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti detí, spolupodieľať sa 

na plnení úloh z projektu „Zelená škola“ a podporených projektov.  

Plán práce školy bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy dňa 23.9.2013.  

 

 

Prílohy 

Plán práce MZ I. stupeň 

Plán práce MZ ŠKD 

Plán práce PK humanitné predmety 

Plán PK prírodovedné predmety 

Plán práce výchovného poradcu, 

Plán práce Pk telesná výchova 

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnej výchovy, 

Plán činnosti CPPPaP pre ZŠ s MŠ, Cádrova 23 

 

Plán práce školy bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 2.9.2013. 

 

http://www.prevenciasikanovania.sk/

