Základná škola, Palešovo nám. 9, 053 04 Spišské Podhradie

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022

Motto Školského vzdelávacieho programu:
„Múdrosť a vzdelanosť zachovaná po predkoch a vštepovaná a prijímaná
s láskou prostredníctvom múdrosti, ktorú nám zachovali predkovia v meste
pod Spišským hradom“

Prerokované v PR školy
dňa 24. 09. 2021

Vypracovala:
Ing. Eva Grigerová
riaditeľka školy

Vyjadrenie Rady školy
Plán práce školy na školský rok 2021/2022, ktorý prezentovala riaditeľka školy Ing.
Eva Grigerová, bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy dňa 21. 10. 2021.
Plán práce školy zodpovedá v plnom rozsahu požiadavkám Zákona o výchove
a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. Poskytuje v prehľadnej a zrozumiteľnej forme všetky
dôležité informácie (analýzu VVP za uplynulý školský rok a z nej vyplývajúce opatrenia,
strategické ciele školy, špecifické ciele školy aj metódy, formy, prostriedky na dosiahnutie
ich dosiahnutie, tiež plán vnútro školskej kontroly). V prílohách sú plány činnosti
metodických orgánov ako poradných orgánov riaditeľa školy.
Plán práce školy je prínosom pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Rada školy nemá k prezentovanému plánu žiadne podstatné pripomienky
a súhlasí s jeho obsahom.

V Spišskom Podhradí 25. 10. 2021

Mgr. Ľudmila Jacková
predsedkyňa rady školy
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Základná charakteristika školy
Názov školy
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Riaditeľ školy
IČO školy
Kontakty
ZRIAĎOVATEĽ:
Názov
Adresa
Kontakty

Základná škola, Palešovo námestie 9,
053 04 Spišské Podhradie
ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
ISCED 1: 4 roky
ISCED 2: 5 rokov
denná
slovenský jazyk
štátna
Ing. Eva Grigerová
37873814
0534541172, direktor@zspalnam.sk
www.zspalnam.sk;
www.zspalnam.edupage.org
MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE
Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie
0534195111, info@spisskepodhradie.sk
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ČASŤ
I.

A

ZÁVERY A OPATRENIA Z HODNOTIACEJ SPRÁVY ŠKOLSKÉHO
ROKU 2020/2021

Pozitíva:
 Ochota pedagogických zamestnancov vzdelávať sa a prispôsobovať sa meniacim
sa podmienkam v priebehu školského roka
 Spolupráca s rodičmi
 Veľmi dobre zvládnuté dištančné vzdelávanie – pevný rozvrh, denná komunikácia
so žiakmi, rodičmi
 Aj napriek rôznym opatreniam, podarilo sa zrealizovať veľa aktivít a súťaží pre
žiakov,
 Úspešnosť žiakov na rôznych úrovniach v súťažiach
 Umiestnenie všetkých žiakov na stredné školy
 Uzatvorením škôl vznikol priestor na rekonštrukčné práce a skrášlenie vnútorných
priestorov školy
 Zapojenie do projektov – ERASMUS, ImO, Čítame radi, Spolu múdrejší, Letná
škola, grantový program Regióny (Ekofond SPP n.o.)
 Sponzorské dary
Negatíva:
 Náročné obdobie pre všetkých – pedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov
spôsobilo, že mnohí žiaci stratili vnútornú motiváciu, súťaživosť, cieľavedomosť
 Neupevnené ale aj neprebraté učivo počas dištančného vzdelávania
 Veľa zmien a iných činností, ktoré narúšali výchovno- vzdelávací proces,
vnútornú pohodu pedagogických zamestnancov
 Učenie sa nových vecí za pochodu, izolácia od kolektívu
 Zlá (slabá) komunikácia so žiakmi a ich rodičmi zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Návrh opatrení:
 Pripraviť všetkých pedagogických zamestnancov na prácu v aplikácii ZOOM
 Príprava výpočtovej techniky na dištančné vzdelávanie
 Nová webová stránka školy cez edupage – zlepšenie komunikácie s rodičmi a tiež
lepšia informovanosť rodičov o žiackych výsledkoch – zavedenie elektronickej
žiackej knižky
 Hľadanie spôsobov, metód a foriem na motiváciu žiakov k učeniu
 Kvalitný výchovno- vzdelávací proces – učitelia zanietení pre svoju prácu
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Zabezpečiť starostlivosť o zamestnancov školy – rekondičné pobyty, prednášky na
posilnenie psychického zdravia
Zabezpečiť aj naďalej pôsobenie špeciálneho pedagóga a pedagogického
asistenta na škole
Pedagógom umožniť vzdelávať sa, hlavne vo svojej aprobácii
Spolupracovať s ostatnými školskými zariadeniami v našom meste a okolí, ako aj
s ďalšími inštitúciami, podeliť sa o skúsenosti, postrehy, nápady
Neustále približovať školu verejnosti rôznymi spôsobmi
Hľadať rôzne spôsoby dofinancovania školy (sponzorské dary, projekty).
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ČASŤ

B

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
PERSONÁLNE ZLOŽENIE ŠKOLY

I.

Učiteľský zbor

1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Renáta Batoryová
Mgr. Alena Blahovská
Ing. Jozef Dinda
Ing. Eva Grigerová
Mgr. Vladimír Jacko
Mgr. Ľudmila Jacková

7.

Mgr. Lívia Korfantová

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mgr. Zdenka Kukoľová
Mgr. Barbora Labudová
Mgr. Gabriel Ličák
Mgr. Mária Olejníková
Mgr. Tomáš Rušin
Ing. Želmíra Struharňanská
Ing. Alžbeta Špinerová
Ing. Anna Štramová
Mgr. Františka Teringová
Mgr. Martina Toporcerová
Mgr. Monika Vdovjaková
PhDr. Zuzana Vilčková
Mgr. Martina Vojtaneková

I. – IV., špec. pedag.
I. - IV., špec. pedag.
FYZ, THD
ANJ
NBV
MAT, THD
HUM, SJL
(na materskej dovolenke)
MAT, INF
BIO, SLJ
TSV, GEG
I.- IV.
NBV
THD, GEG
BIO
BIO, ANJ, PEP
I. – IV.
I. – IV.
NBV
SJL, učiteľstvo pre špeciálne školy
MAT, FYZ
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Vychovávateľky ŠKD

1.2

I. oddelenie
PaedDr. Renáta Valková vychovávateľstvo, DEJ

1.

II. oddelenie
Mgr. Aneta Fľaková

1.

predškolská a elementárna pedagogika

Pedagogická asistentka

1.3
1.

PhDr. Darina Tomko-Králová

SJL, ANJ

Špeciálny pedagóg – Mgr. Lucia Zelená

1.5

Mgr. Lucia Zelená

1.

špeciálna pedagogika

Prevádzkoví zamestnanci

1.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anton Urda
Ľudmila Kukoľová
Alžbeta Polláková
Silvia Nováková
Lýdia Sakmárová
Eva Vaverčáková
Tatiana Kočišová
Eva Ferencová
Martina Mlynarčíková

školník – kurič - údržbár
administratívna referentka
PaM; ekonomická referentka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
pomocná sila v kuchyni
pomocná sila v kuchyni
pomocná sila v kuchyni
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I.
2.1

ROZDELENIE PRACOVNEJ NÁPLNE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Triednictvo
I. stupeň:
I.A
II.A
III.A
IV.A

2.2

Mgr. Renáta Batoryová
Mgr. Františka Teringová
Mgr. Martina Toporcerová
Mgr. Alena Blahovská

II. stupeň:
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VIII.A
VIII.B
IX.A

Ostatní pedagogickí zamestnanci
Ing. Eva Grigerová
Ing. Želmíra Struharňanská
Ing. Jozef Dinda
PhDr. Darina Tomko-Králova
Mgr.Tomáš Rušin
Mgr. Monika Vdovjaková
PaedDr. Renáta Valková
Mgr. Aneta Fľaková
Mgr. Lucia zelená
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Ing. Anna Štramová
Mgr. Gabriel Ličák
Mgr. Ľudmila Jacková
Mgr. Vladimír Jacko
Mgr. Barbora Labudová
Mgr. Zdenka Kukoľová
Ing. Alžbeta Špinerová
PhDr. Zuzana Vilčková

2.3

Funkcie

Kariérové pozície vedúcich pedagogických zamestnancov
Riaditeľka školy:
Zástupkyňa riaditeľky školy:

Ing. Eva
Ing. Želmíra

Grigerová
Struharňanská

STUPEŇ
RŠ
ZRŠ

Kariérové pozície pedagogických zamestnancov
Výchovný poradca
Vedúci MZ pre I. stupeň
Vedúci PK prírodovedných
predmetov
Vedúci PK spoločenských
predmetov
Vedúci PK výchovných predmetov
Koordinátor celoškolských
testovaní
Koordinátor dopravnej výchovy
Koordinátor environmentálnej
výchovy
Koordinátor finančnej gramotnosti
Koordinátor informatizácie
Koordinátor prevencie
protidrogových opatrení
Koordinátor výchovy k manželstvu
a rodičovstvu
Koordinátor zberu
Koordinátor zdravotnej výchovy

Mgr. Ľudmila
Mgr. Martina

Jacková
Toporcerová

I.

Mgr. Zdenka

Kukoľová

II.

Mgr. Barbora

Labudová

II.

PhDr. Zuzana

Vilčková

II.

Ing. Želmíra

Struharňanská

I.,II.

Mgr. Alena
Mgr. Františka
PaedDr. Renáta
Mgr. Zdenka
Mgr. Zdenka
Mgr. Mária
Mgr. Vladimír
Mgr. Martina
Ing. Anna
Mgr. Alena
Ing. Anna
PaedDr. Renáta
Mgr. Františka
Ing. Alžbeta

Blahovská
Teringová
Valková
Kukoľová
Kukoľová
Olejníková
Jacko
Toporcerová
Štramová
Blahovská
Štramová
Valková
Teringová
Špinerová

I., II.
I.
II.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I., II.
I.
II.

Ostatné pozície pedagogických zamestnancov
Kronikár školy
Dôverník KMČ
Dôverník pre detskú tlač

Mgr. Renáta
Mgr. Alena
PhDr. Zuzana
PaedDr. Renáta

9

Batoryová
Blahovská
Vilčková
Valková

II.
I.

2.4

Poradné orgány riaditeľa školy

Poradný orgán
1. Rada školy
2. Pedagogická rada
3. Metodické orgány školy

Predsedajúci
Mgr. Ľudmila Jacková
Všetci PZ
Tabuľka 2.3
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2.5

Kabinety

Kabinet BIO
Kabinet CJ
Kabinet DEJ
Kabinet DHM
Kabinet FYZ
Kabinet GEG
Kabinet HUV
Kabinet CHE
Kabinet MAT
Kabinet NBV
Kabinet OBV
Kabinet SJL
Kabinet strojov
Kabinet šk. dielne
Kabinet ŠKD
Kabinet TEV
Kabinet UP 1. - 2., PHARE
Kabinet UP 3. - 4.
Kabinet videokaziet, CD, DVD
Kabinet výpočtovej techniky
Kabinet VYV
Metodický kabinet
Školský fond učebníc
Učiteľská knižnica
Žiacka knižnica

Ing. Alžbeta
Ing. Anna
Mgr. Vladimír
Ing. Želmíra
Mgr. Martina
Ing. Želmíra
Mgr. Renáta
Ing. Alžbeta
Mgr. Ľudmila
Mgr. Vladimír
PhDr. Zuzana
PhDr. Zuzana
Ing. Želmíra
Ing. Jozef
PaedDr. Renáta
Mgr. Renáta
Mgr. Alena
Mgr. Renáta
Ing. Želmíra
Mgr. Zdenka
Mgr. Aneta
Mgr. Ľudmila
Ľudmila
Mgr. Barbora
Mgr. Barbora

11

Špinerová
Štramová
Jacko
Struharňanská
Vojtaneková
Struharňanská
Batoryová
Špinerová
Jacková
Jacko
Vilčková
Vilčková
Struharňanská
Dinda
Valková
Batoryová
Blahovská
Batoryová
Struharňanská
Kukoľová
Fľaková
Jacková
Kukoľová
Labudová
Labudová

2.6

Časopisy

Názov časopisu,
publikácie
Škola
Komenský
Právny kuriér školy
Vychovávateľ

Zodpovedný
Ing. Eva
Mgr. Martina
Ing. Eva
PaedDr. Renáta

Grigerová
Toporcerová
Grigerová
Valková

Povinnosťou zodpovedného učiteľa je uskladňovať celý ročník časopisu. Po
skončení ročníka ho odovzdať do kancelárie na zviazanie a uskladnenie v archíve.
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II.

PREHĽAD TRIED
PREHĽAD TRIED V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

P.č. TR.

1.
2.
3.
4.

I.A
II.A
III.A
IV.A

5.
6.

V.A
V.B
V.C
7. VI.A
8. VI.B
9. VII.A
10. VIII.A
11. VIII.B
12. IX.A

ŠKD
ŠKD

Titl.

MENO

Mgr.
Renáta
Mgr.
Františka
Mgr.
Martina
Mgr.
Alena
I. stupeň spolu:
Ing.
Anna
Mgr.
Gabriel
Mgr.
Ľudmila
Mgr.
Vladimír
Mgr.
Barbora
Mgr.
Zdenka
Ing.
Alžbeta
PhDr.
Zuzana
II. stupeň:
SPOLU celkom:
PaedDr.
Mgr.

PRIEZVISKO

Ž

Batoryová
Teringová
Toporcerová
Blahovská

21
20
20
25
86
17
21
24
22
22
25
23
22
18
194
280
33
25

Štramová
Ličák
Jacková
Jacko
Labudová
Kukoľová
Špinerová
Vilčková

Renáta Valková
Aneta Fľaková

Žreál.

CH

21
19
18
23
81
17
20

D

„R“domáci

CH

„R“
ANG

D

20
21
24
18
20
18
158
239

11
12
8
14
45
11
11
15
8
9
12
9
8
8
91
136

10
8
12
11
41
6
10
9
14
13
13
14
14
10
103
144

8
7
7
3
2
1
41
46

14
17

5
4
4
3
2
1
27
29

33
25

15
14

18
11

4

2

2

13

2
1

1

2
5
6
7

2
3
3
2
3
3
3

1
1

2
3
5

„R“
CH

1
2
3
1
24
2
1

„R“
D

1
1
1

1
2

15

1
9
2

1

5
2

3
1

2
1

35
38

20
21

15
17

III.

ZLOŽENIE TRIED
ZLOŽENIE TRIED V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
I.A

II.A

III.A IV.A

Ʃ

V.A

V.B

V.C

VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A

Ʃ

ƩƩ

ŽIACI SPOLU

21

20

20

25

86

17

21

24

22

22

25

23

22

18

194

280

POČET CH

11

12

8

14

45

11

11

15

8

9

12

9

8

8

91

136

POČET R

2

2

2

4

10

6

8

24

10

8

7

8

4

1

76

86

POČET R - CH

1

1

3

5

3

2

15

3

4

3

3

1

34

39

OPAKUJÚ roč.

2

1

2

2

6

2

14

17

OPAKUJÚ CH

2

3

5

POČET Ž AJ

3

2

2

1
21

24

22

22

25

18

20

18

187

272

Ž-10.ROK Š. D.

2

5

1

1

1

5

3

2

20

20

R-10.ROK Š. D.

2

5

1

1

1

5

3

1

19

19

4

2

5

4

6

1

26

28

6

6

6

2

5

1

34

54

21

20

20

INTEGROVANÍ
JABLONOV

4

2

LÚČKA

1

1

DÚBRAVA

1

1

HARAKOVCE
KATÚŇ

1

7

6

RUDŇANY
BALDOVCE

17

2

2

2

7

20

8

2

4

2

4

2
1

1

1

2

BIJACOVCE
NEMEŠANY

24

85

2

2

1

1

1

9

1
1

1

1

1

6

16

18

1

2

1

2

4

3

38

39

3

12

7

1
1
13

1

13

5

1

3
2

1

1

1

1

PONGRÁCOVCE

2

1

1

12

15

1

5

5

5

91

130

BEHAROVCE
SP. PODHR.

6

11

SP. HRHOV

1

POĽANOVCE

1

KLUKNAVA

10

7

5

24

13

1

9

1

2

1

2

3

1

1

1

21

39
1

ORDZOVANY
SPOLU

12

20

20

2

2

25

86

5
1

1
17

21

14

24

22

22

25

23

22

18

1

3

194

280

15

16

17

18

19

IV.

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU
Začiatok 1. polroku
Začiatok vyučovania 1. polroku
Koniec 1. polroku
Začiatok vyučovania 2. polroku

01. 09. 2021
02. 09. 2021
31. 01. 2022
01. 02. 2022

Koniec 2. polroku
Koniec vyučovania 2. polroku
Jesenné prázdniny
Začiatok vyučovania po jesenných pr.
Vianočné prázdniny
Začiatok vyučovania po vianočných pr.
Polročné prázdniny
Začiatok vyučovania po polroč. pr.
Jarné prázdniny
Začiatok vyučovania po jarných pr.
Veľkonočné prázdniny
Začiatok vyučovania po veľkonoč. pr.
Letné prázdniny

30. 06. 2022
30. 06. 2022
28. 10. - 29. 10. 2021
02. 11. 2021
23. 12. 2021 - 07. 01. 2022
10. 01. 2022
04. 02. 2022
07. 02. 2022
21. 02. - 25. 02. 2022
28. 02. 2022
14. 04. - 19. 04. 2022
20. 04. 2022
01. 07. 2021 - 02. 09. 2022

Pedagogické rady zamerané na
hodnotenie prospechu správania,
dochádzky žiakov a analýzu VVP

15. november 2021
25. január 2022
12. apríl 2022
24. jún 2022

Ostatné pedagogické rady

Každý prvý pondelok v mesiaci a podľa
potreby

Zápis do I. ročníka základnej školy:

apríl 2022

Školské výlety
Prijímacie pohovory na SŠ

27.- 30. 06. 2022
Podľa pokynov
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V.

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES

6.1 Záväzné nariadenia, predpisy a úlohy z toho vyplývajúce
V školskom roku 2021/2022 sa oblasť výchovy a vzdelávania bude riadiť:
 Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. Z. a jeho aktualizáciami
 Sprievodcom školským rokom 2021/2022
 Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015 pre:
 1.stupeň ZŠ v SR ISCED 1 – primárne vzdelávanie
 2. stupeň ZŠ v SR ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie
 aktualizovaným iŠVP od 9/2020
 vzdelávacími štandardami pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 Rámcovými učebnými plánmi pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 Rámcovými učebnými plánmi pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským
 Rámcovými učebnými plánmi pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
 Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy:
 Multikultúrna výchova
 Mediálna výchova
 Osobnostný a sociálny rozvoj
 Environmentálna výchova
 Ochrana života a zdravia
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 Dopravná výchova
 Finančná gramotnosť (metodika vyučovania Finančná gramotnosť je
zverejnená na stránke minedu.sk)
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6.2

Učebné plány

Sú súčasťou iŠkVP – príloha na školský rok 2021/2022
6.3

Hlavné úlohy školy

6.3.1. Úlohy v riadiacej oblasti
a)

Úlohy vedenia školy vo vzťahu k zamestnancom školy

1. Vedenie školy bude pri svojej práci:
 uplatňovať humanistický systém riadenia
 zameria sa na budovanie neohrozeného prostredia pre všetkých zamestnancov
školy
 na vytváranie atmosféry vysokých nárokov a rešpektu
 vyžadovať vysokú profesionalitu od všetkých zamestnancov školy.
Z: RŠ
T: priebežne
2. Uplatňovať funkčný systém plánovania a informovanosti všetkých zamestnancov
školy prostredníctvom:
 iŠkVP
 mesačných plánov
 pracovných porád, operatívnych pracovných porád, zasadnutí metodických
orgánov
 informačných letákov, bulletinov
 zápisníc zo zasadnutia iných orgánov (školských aj mimoškolských).
Z: RŠ
T: sústavne
3. Aktualizovať Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov školy;
motivovať zamestnancov školy a podporovať systém ich celoživotného vzdelávania
a snahu o osobnostný rast.
Z: vedenie školy
T: priebežne
4. Do procesu rozhodovania zainteresovať pedagogický zbor.
Z: vedenie školy
T: priebežne
5. Upravenie kritérií na udeľovanie osobných príplatkov, náhradného voľna, odmien na
základe priamej participácie zamestnancov na jeho tvorbe.
Z: RŠ v spolupráci s PR
T: september
6. Prehlbovanie právneho vedomia zamestnancov školy.
Z: vedenie školy
T: priebežne
7. Pravidelný monitoring efektivity práce pedagógov a ostatných zamestnancov
 podľa Vnútorného systému kontroly a hodnotenia.
T: priebežne a po dohode
Z: vedenie školy , vedúci MZ, PK
s PZ
8. Obmedzenie narúšania vyučovacieho procesu na minimum – ochrana času
stanoveného na vyučovanie.
Z: všetci PZ
T: priebežne
9. V závere školského roka uskutočňovať hodnotenie pedagogických zamestnancov
podľa stanovených kritérií
Z: RŠ
T: jún, júl
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b)

Úlohy vedenia školy v ekonomickej a materiálno-technickej oblasti

1. Nákup učebných pomôcok podľa požiadaviek jednotlivých pedagógov, učebníc,
odbornej literatúry pre pedagógov.
T: priebežne a po dohode
Z: vedenie školy
Zdroj: rozpočet školy
s PgZ
2. Nákup ochranných pomôcok pre THP
Z: vedenie školy
Zdroj: rozpočet školy
T: podľa potreby
3. Budovanie školskej knižnice.
Z: RŠ, správcovia
Zdroj: projekt MŠ SR
T: šk. rok
knižnice
4. Realizácia projektov, do ktorých je škola zapojená, do praxe
T: podľa podmienok v
Z: RŠ, ZRŠ
projektoch
5. Modernizácia IT techniky v učebniach
Z: RŠ
T: šk. rok
c)

Bezpečnosť a prevencia

1. V oblasti školskej úrazovosti:
a) pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti, 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 OÚ,
c) dôslednejšie zabezpečovať pracovné postupy pedagogických zamestnancov,
hlavne pri vykonávaní dozorov počas prestávok a v priestoroch, kde je najväčší
predpoklad vzniku školských úrazov.
Z: ZRŠ
T: v texte
2. Pri aktivitách a pohybe žiakov mimo objektu školy využívať na ich bezpečnosť
a ochranu reflexné vesty, reflexné pásiky a terčíky.
Z: všetci PZ
T: stály

6.3.2 Úlohy všeobecného charakteru súvisiace s výchovno-vzdelávacím
procesom
a) Úväzky, žiaci, zoznamy:
1. Rozdelenie úväzkov, nepovinných predmetov, záujmových útvarov, rozvrh hodín.
Z: RŠ, zástupca RŠ
T: 2. 9.
2. Vypracovanie triednych zoznamov žiakov, aj ŠKD, vyplnenie tr. dokumentácie.
Z: TU, vych. ŠKD
T: 18. 9.
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 roku veku..
Z: RŠ
T: do 15. júna
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Zápis do I. ročníka:
1. Zápis do I. ročníka
Z: RŠ
T: apríl 2022
2. Pri zápise žiakov do I. r. zistiť záväzný záujem o návštevu ŠKD a vyučovanie NV pre
nasledujúci šk. rok
Z:RŠ
T: apríl 2022
3. Príprava darčekov pre budúcich prvákov počas otvorenej hodiny / DOD
Z: TU I. st., ŠKD
T: február 2022
4. Pri zápise žiakov do 1. ročníka spolupracovať s MŠ v Sp. Podhradí a s MŠ v okolitých
dedinách
Z: RŠ
T: priebežne
b)

Prospech, správanie, dochádzka, ochrana žiakov:

1. V predmetoch v MAT, SJL, ANJ písomne vyhodnocovať polročné písomné práce, v
prípade písania previerok po prebratí tematických celkov v ostatných predmetoch aj
tieto vyhodnocovať a využívať ako východisko na plánovanie ďalšieho postupu.
Z: všetci pedagógovia
T: v texte
2. Výnimočné prejavy žiakov (kladné aj záporné) prejednávať na pedag. rade a
propagovať prostredníctvom webovej stránky školy, vitrín na školskom dvore,
príspevkov v časopisoch.
Z: všetci pedag.
T: šk. rok
3. TU pravidelne sa stretávať so žiakmi na tr. hodinách a vhodnými metódami sa
zaoberať prospechom žiakov a motivovať ich v práci.
Z: v texte
T: stály
4. V záujme aktívnej ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a
Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach.
Z: všetci PZ
T: stály
5. Učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, v prípade
oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania,
šikanovania alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní drog, škola
bezodkladne požiada o spoluprácu odbor sociálnych vecí príslušného OÚ. V prípade
ohrozenia života dieťaťa je škola povinná a oprávnená konať priamo a zabezpečiť
zdravotnícke ošetrenie. Úzko spolupracovať s PPP a Centrom výchovnej a
psychologickej prevencie, podieľať sa na plnení úloh Národného programu boja proti
drogám.
Z: všetci PZ, RŠ
T: stály
6. V práci TU a ostatných učiteľov venovať zvýšenú pozornosť hodnoteniu a klasifikácii
žiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. V prípade
začlenených žiakov podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov
so špeciálno–pedagogickými potrebami v bežných ZŠ platných od 1. 9. 2015
Z: RŠ, v texte
T: stály
7. TU na II. st. sústavne monitorujú prácu žiakov vo svojej triede aj prostredníctvom
zošita – Evidencia o práci žiaka a triednych portfólií a prijímajú potrebné výchovné
opatrenia v zmysle Vnútorného predpisu školy.
Z: TU na II. st. + I. st. portfólia
T: v texte
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8. Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a elimináciu šikanovania (Smernica MŠ SR
č. 36/2018 k prevencii šikanovania Vnútorného poriadku školy), zvýšenie pocitu
bezpečnosti u žiakov i rodičov, v prípade podozrenia spolupracovať s odborníkmi
Z: všetci PZ
T: stály
c)

Zdravotné opatrenia, vyšetrenia, práca so žiakmi so ŠVVP:

1. Pri práci so žiakmi so ŠVVP sa dôsledne riadiť pokynmi uverejnenými v Sprievodcovi
školským rokom 2020/2021 v kapitole 1.5.
Z: VP, ZRŠ, špeciálni pedagógovia, pedagogický
T: školský rok
asistent
2. Špeciálne pedagogičky na 1. stupni dbať na včasné vyšetrenie žiakov so ŠVVP
v SCŠPP Jablonov, dôsledne evidovať výsledky týchto vyšetrení a oboznamovať s
nimi pedag. radu, prijímať účinné opatrenia
Z: v texte
T: stály
3. Pri práci so začlenenými žiakmi spolupracovať s CPPPaP Levoča, , SCŠPP Jablonov
a výchovným poradcom
Z: učitelia pri práci so začlenenými žiakmi,
T: šk. rok
špeciálni pedagógovia, pedagogický asistent
4. Zabezpečiť pre potreby školy logopéda
Z: RŠ
T: šk. rok
5. Pri práci so žiakmi so ŠVVP využívať pedagogického asistenta, špeciálneho
pedagóga
Z: RŠ
T: šk. rok
d)

Vyučovacie metódy a formy práce:

1. Na vyučovacích hodinách využívať vyučovacie metódy a formy práce, ktoré sústavne
motivujú a aktivizujú žiakov a zvyšujú jeho záujem o vzdelávanie v súlade so ŠkVP.
Z: všetci pedagógovia
T: stály
2. Na II. st. vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia
a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie (knižnice, internet,
odborné časopisy).
Z: pedagógovia na II. st.
T: stály
3. Venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej
spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva
medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako
to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využiť vhodné tematické celky učebných
osnov občianskej výchovy, náboženskej a etickej výchovy ako i medzi predmetové
vzťahy na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie.
Z: všetci PZ
T: stály
4. Na skvalitnenie VVP využívať počítačovú techniku, výukové programy, internet.
Z: všetci PZ
T: stály
5. Vo VVP využívať doplnkovú učebnicu ĽUDIA Z RODINY RÓMOV.
Z: všetci PZ
T: šk. rok
6. Vo VVP využívať doplnkové učebnice AKO POZNÁM SÁM SEBA, e-knihy Príbehmi k
poznaniu
Z: vyučujúci na II. st.
T: šk. rok
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e)
P.
č.

Záujmová činnosť:
Názov krúžku

1. Veselí prváci

Zameranie krúžku
Rozvoj tvorivosti
a pohybové aktivity

Mgr. R. Batoryová

Rozvíjanie
pozitívnych vzťahov,
2. Veselí druháci
komunikácie
a tvorivosti
3. Angličtina hrou
4.

Múdre
hlavičky

5. Mladý technik

Vedúci krúžkov

Počet
žiakov

Roč., st.
1. ročník

21
20

Mgr. F. Teringová

2. ročník

Mgr. Toporcerová

3. ročník

18

Príprava štvrtákov na
Mgr. A. Blahovská
testovanie T5

4. ročník

23

Rozvíjanie slovnej
zásoby

Príprava na FO,
Mladí záchranári,
strelecká príprava,
www stránky,
technické zručnosti,
programovanie
HTMLS

Ing. J. Dinda

5. - 9.
ročník

Základy nemeckého
jazyka

Ing. E. Grigerová

5. - 9.
ročník

11

4

6.

Hravá
nemčina

7.

Zdravý životný Pohybové aktivity
štýl
a zdravé stravovanie

Mgr. V. Jacko

5. - 9.
ročník

15

8.

Z každého
rožku trošku

Rozvoj tvorivosti
a pohybových aktivít

Mgr. B. Labudová

5. - 9.
ročník

17

9.

Športové
všeličo

Rozvoj pohybových
zručností

Mgr. G. Ličák

5. - 9.
ročník

30

10. Ruština hrou

Rozvoj jazykových
zručností

Ing. A. Štramová

5. - 9.
ročník

29

Angličtina do
vrecka

Rozvíjanie slovnej
zásoby

PhDr. D. TomkoKrálová

5. - 9.
ročník

10

Prechádzky
v prírode, práca s
mikroskopom

Ing. A. Špinerová

5. - 9.
ročník

Rozvoj logického
myslenia

Mgr. Z. Kukoľová

8. ročník

11.

Zaujímavá
12.
biológia
13.

Matematické
hlavolamy
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13

16

14.

Klub
matematikov

Príprava deviatakov

Mgr. Ľ. Jacková

9. ročník

18

15.

Slovenčina
v praxi

Príprava deviatakov

PhDr. Z. Vilčková

9. ročník

18

f)

Informačné a komunikačné technológie:

1. V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických
metód s využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a
venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
Z: RŠ, ZRŠ
T: šk. rok
2. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať
stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.detinanete.sk
Z: vyučujúci informatiky
T: šk. rok

6.3.3 Projekty
1. Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania – cieľom projektu je
skvalitnenie testovacích nástrojov, vybudovanie elektronickej databázy úloh a
testov. Cieľom testovania bolo umožniť učiteľom a žiakom získať skúsenosti
s testovaním v e-Teste a overiť kvalitu úloh v testových zošitoch v rôznych
predmetoch. Projekt trvá.
2. Projekt s názvom „Škola pre všetkých“, názov výzvy: V základnej škole
úspešnejší II. umožnil našej škole vytvoriť pracovné miesta na pozície špeciálny
pedagóg a pedagogický asistent na obdobie od 01.09.2019 do 30.08.2022.
3. Projekt s názvom Okno na Europe v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia
2: Školské výmenné partnerstvá. Projekt začína 01. 20. 2020 a končí 30. 04.
2022.
4. Školský program – Školské ovocie, PPA Bratislava
5. Školský program – Školské ovocie a zelenina, PPA Bratislava
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6.3.4 Ročníkové projekty, semináre, blokové, integrované vyučovanie
6.3. 4.1
Roč.

I.

I.-IV.

I. stupeň
Téma

Prierez. téma

KK

Naučme sa spolu vychádzať

osobnostný a soc. rozvoj, multikultúrna
výchova

-

Didaktické hry

ochrana života a zdravia,
dopravná výchova,
environmentálna výchova

- komunikačné
- sociálne
a interpersonálne
- občianske
-

I. – IV.

I. – IV.

I.-IV.

Európsky deň jazykov

Deň zdravej výživy

Kniha moja kamarátka

osobnostný a soc. rozvoj, multikultúrna
výchova
tvorba projektu a prezentačné zručnosti

osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana
života a zdravia
Osobnostný a sociálny rozvoj
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
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-

k učeniu sa
komunikačné
k rieš. problémov
soc.
a interpersonálne

vnímať a chápať
kultúru
a vyjadrovať sa
nástrojmi kultúry
sociálnokomunikačné
učiť sa učiť
k učeniu sa
sociálnokomunikačné
interpersonálne
riešiť problémy
učiť sa učiť
sociálnokomunikačné

Termín
realizácie

Lektor

október

TU

september TU

september TU

október

TU

marec

TU

- komunikácia
v materinskom
jazyku

I.-IV.

Deň Zeme

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Osobný a sociálny rozvoj

- prírodovedná
- učiť sa učiť
- sociálnokomunikačná
- riešiť problémy

I. – IV.

Dopravný deň na dopravnom
ihrisku

dopravná výchova

- učiť sa učiť
- spoločenské a
občianske

máj

majiteľ
dopravného
ihriska

I.– IV.

Cvičenie v prírode

ochrana života a zdravia,
dopravná výchova,
environmentálna výchova

-

prírodovedná
učiť sa učiť

jún

TU

29

apríl

TU

6.3 4.2
Roč.

II. stupeň
Téma

Prierez. téma

KK

piaty

Ako sa správne učiť

osobnostný a sociálny rozvoj

šiesty

Chráňme si svoje zdravie

dopravná výchova

siedmy,
ôsmy

Drogy – postrach v našom živote

ochrana života a zdravia,
osobnostný a sociálny rozvoj

deviaty

Finančná sloboda

Finančná gramotnosť

deviaty

Významné medzníky v našich
dejinách

multikultúrna výchova,
mediálna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj

V. – IX.

Účelové cvičenia pre II. stupeň ZŠ

ochrana života a zdravia,
dopravná výchova,
environmentálna výchova
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-

k učeniu sa
k rieš. problémov
komunikačné
sociálne a interpersonálne
občianske
k učeniu sa
k rieš. problémov
komunikačné
sociálne a interpersonálne
občianske

-

k učeniu sa
k rieš. problémov
komunikačné
soc. a interpersonálne
občianske
pracovné

-

k rieš. problémov
komunikačné
soc. a interpersonálne
občianske
k učeniu sa
komunikačné
sociálne a interpersonálne
občianske
k učeniu sa
k rieš. problémov
komunikačné
sociálne a interpersonálne
pracovné

Termín
realizácie

Lektor

jeseň

CPPaP
Levoča

jar

zachranári

jar

jeseň

október

- kňaz (p.
Kufa)
- hosť, ktorý
mal
skúsenosť
s drogovo
závislými
OVB
ALLFINANZ
Zuzan
Salanciová
TU
Externí
pracovníci

september TU
jún

6.3.5 Odborno-metodické a preventívne aktivity v školskom roku 2021/2022
Organizované CPPPaP s CVPP Levoča:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov aktivity

Trieda

Čo sa smie a čo nie
Zdravý životný štýl
Správame sa bezpečne
Ako sa správne učiť
Nástrahy internetu
Kyberšikana
„Partia alebo samota“
Alkohol, alkoholizmus

II.A
III.A
IV.A
V.A,B
VI.A,B
VII.A
VIII.A,B
IX.A

Organizované MP Education Senohrady:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov aktivity

Trieda

Vymyslená krása
Z húsenice motýľom
Učím sa učiť
Si online II.
Nestresuj sa stresom
Ja a moje JA II.

III.A
IV.A
V.AB, VI.AB
VII.A
VIII.AB
IX.A

6.3.6 Testovania
Názov testovania
1.
2.

Testovanie 5 2022
Testovanie 9 2022

3.

Expert geniality
show

4.

Všetkovedko

5.
6.

7.

e-testovania podľa
ponuky
Testovanie
pohybových
predpokladov
Testovanie
pohybových
predpokladov

Počet
Zodpovední
Organizátor Ročník testovaných
žiakov
NÚCEM
ZRŠ
V.
37
Bratislava
NÚCEM
ZRŠ
IX.
18
Bratislava
II.st. –
Štramová
výber
Talentída
žiakov
I. st. +
Toporcerová
Talentída
5.r.
ZRŠ
NÚCEM
II. st.
MŠVVaŠ
SR
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1. a 3.
roč.

39

Blahovská,
Batoryová

6.roč.
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Ličák

6.3.7

Výchovné poradenstvo

 Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického zboru,
najmä s triednymi učiteľmi, so školským psychológom, školským lekárom,
školským špeciálnym pedagógom, s koordinátorom prevencie, s príslušným
školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi
partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými
organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne
a regionálne potreby odborných pracovníkov.
 Výchovný poradca získava metodickú pomoc a informačný servis v inštitúciách:
Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Levoča
Metodicko–pedagogické centrum Prešov
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jablonov 165
Školské výpočtové stredisko Michalovce.
Z: VP
T: šk. rok
 Spracovať prehľad záujmu žiakov 9. ročníka.
Z: VP, TU
T: október
 Uskutočniť poradu s triednym učiteľom 9. ročníka.
Z: VP, TU IX. roč.
T: október
 Celoškolské rodičovské združenie – vyhodnotiť prijatie žiakov na stredné školy
v minulom školskom roku.
Z: VP
T: september
 Triedna schôdza rodičov žiakov 9. ročníka zameraná na voľbu povolania.
Z: VP, TU IX. roč.
T: november
 V spolupráci s CPPPaP Levoča zabezpečiť otestovanie žiakov 9. ročníka za
účelom voľby povolania v programe Proforient podľa plánu CPPPaP.
Z: VP, TU, metodik
T: október – január - jún
 Priebežné konzultácie so žiakmi a rodičmi o možnostiach štúdia na stredných
školách.
Z: VP, TU
T: školský rok
 Priblížiť žiakom jednotlivé typy stredných škôl aj prostredníctvom besied
s absolventmi rôznych typov stredných respektíve vysokých škôl a tým uľahčiť
žiakom rozhodovanie pri výber povolania.
Z: VP
T: školský rok
 Prostredníctvom Dní otvorených dverí na jednotlivých školách umožniť žiakom
bezprostredný kontakt so školami o ktoré majú záujem.
Z: VP,TU
T: priebežne
 Riešenie výchovných problémov žiakov pohovormi, prípadne za účasti pozvaných
zákonných zástupcov žiakov.
Z: VP, TU
T: školský rok
 Usmernenie triednych učiteľov IX. ročníkov na vyplnenie ďalších údajov žiakov na
prihlášky žiakov ( súťaže , polročné známky a hodnotenia žiakov).
Z: VP, TU
T: január - február
 Konzultácie so žiakmi a rodičmi IX. roč., podpisovanie prihlášok.
Z: VP, TU
T: február - marec
 Informovať žiakov V. ročníka a ich rodičov o možnosti štúdia na osemročnom
gymnáziu.
Z: VP, TU
T: marec
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 Kompletizácia prihlášok a ich príprava na odoslanie na stredné školy.
Z: VP
T: február – apríl
 Konzultácia záverov psychologických vyšetrení žiakov so špeciálnym pedagógom
a triednymi učiteľmi.
Z: VP, TU, špeciálny pedagóg
T: školský rok
 Sledovať úspešnosť žiakov v prijímacom konaní na talentových skúškach.
Z: VP
T: marec
 Práca so žiakmi VIII. ročníka zameraná na voľbu k povolaniu
Z: VP
T: apríl - jún
 Triedna schôdza rodičov žiakov VIII. ročníka zameraná na voľbu k povolaniu.
Z: VP, TU
T: apríl
 Sledovať priebeh prijímacieho konania žiakov na stredné školy.
Z: VP, TU
T: máj
 Konzultačná činnosť a pomoc žiakom a ich rodičov v prípade neprijatia na strednú
školu.
Z: VP
T: podľa potreby
 Informovať žiakov aj rodičov o 2. kole prijímacieho konania.
Z: VP
T: podľa potreby - jún
 Sledovať úspešnosť po 2. kole prijímacieho konania.
Z: VP
T: jún
 V rámci preventívnych programov viesť žiakov k tolerancii a výchovu k ľudským
právam usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu
podpory a ochrany ľudských práv.
Z: TU, VP
T: šk. rok
 Kompletizácia vstupných dokladov prihlášok na štúdium na stredných školách
Z: VP, TU VIII. roč.
T: jún
 Vypracovať správu o prijatí žiakov IX. ročníka na stredné školy.
Z: VP
T: jún
 Spolupráca s odbornými zamestnancami CPPPaP Levoča pri realizácií
preventívno–výchovných programov.
Z: VP, PPP
T: šk. rok
 pomoc pri riešení výchovných problémov prevencie kriminality, šikanovania
žiakov.
Z: VP
T: šk. rok
 Sprístupniť všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy na povolanie.
Z: VP
T: šk. rok
 Vypracovať záverečnú správu o činnosti výchovného poradenstva v školskom
roku, aktivity smerom k prof. orientácii žiakov – konzultácie, nábor. pracovníci,
návštevy SŠ, rodičovské schôdze, rozmiestnenie žiakov na SŠ. Spolupráca s
CPPPaP a inými inštitúciami; práca s integrovanými žiakmi; riešenie výchovných
problémov, prevencia šikanovania, kriminality, atď..
Z: VP
T: jún
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6.3.7.1

Časový harmonogram výchovného poradcu

September

Október

November

December

Január

Február

Marec
Apríl

Máj

Jún

1. Vypracovať plán činností výchovného poradcu.
2. Uskutočniť poradu s triednymi učiteľmi IX. roč.
3. Spracovať prehľad záujmov žiakov.
4. Prehľad ožiakoch s rôznymi problémami.
1. Celoškolské ZRPŠ – vyhodnotiť prijatie žiakov na SŠ a SOU
v minulom šk. roku.
2. Priebežné konzultácie so žiakmi a rodičmi.
1. Mesačné hlásenie o stave rozmiestnenia žiakov IX. roč.
2. Urobiť analýzu stavu žiakov končiacich IX. roč.
3. Triedna schôdza s rodičmi IX. roč.
4. Dni otvorených dverí na SŠ – účasť žiakov VIII. a IX. ročníka
1. Informovať žiakov a rodičov o stave rozmiestňovania v okrese
na základe ŠVS Michalovce.
2. Konzultácie so žiakmi a rodičmi.
3. Dni otvorených dverí na SŠ – účasť žiakov VIII. A IX. ročníka
1. Sledovať správnosť vyplňovania prihlášok.
2. Kompletizácia prihlášok.
3. Konzultácie so žiakmi a rodičmi, predbežné podpisovanie
prihlášok.
4. Zber údajov žiakov VIII. ročníka pre Proforient CPPPaP
Levoča.
1. Kompletizácie prihlášok a ich odoslanie na školy , kde
realizujú prijímacie skúšky formou „talentových skúšok „
2. S učiteľmi I. a II. roč. prekonzultovať závery psych. vyšetrení
žiakov.
1.
2.
1.
2.

Sledovať úspešnosť žiakov na talentových skúškach.
Konzultácie s rodičmi a žiakmi – uzatváranie prihlášok.
Práca so žiakmi VIII. roč. zameraná na voľbu povolania.
Kompletizácia prihlášok a ich odoslanie na stredné školy.

1. Sledovať priebeh prijímacích pohovorov žiakov na SŚ.
2. Konzultačná činnosť v prípade neprijatia na SŠ.
3. Konzultácie pre žiakov VIII. roč..
1. Vypracovať správu prijatia žiakov na SŠ.
2. Sledovať úspešnosť v 2. kole prijímacieho konania.
3. Predbežný záujem žiakov VIII. roč. o stredné školy.

6.3.7.2 Konzultačné hodiny
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Konzultačné hodiny VP:
 utorok

1300 – 1430 hod
a podľa potreby

6.3.7.3 Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami
Pri práci s týmito žiakmi sa riadiť Sprievodcom školským rokom 2021/2022
kapitola 5.1 a 5.2. Školu navštevuje 27 začlenených žiakov. Týmto žiakom sa bude
venovať okrem špeciálnej pedagogičky Mgr. Lucie Zelenej, aj pedagogická asistentka
PhDr. Darina Tomko-Králová, učiteľky Mgr. A. Blahovská, Mgr. R. Batoryová a PhDr.
Z. Vilčková s rozšírenou aprobáciou – špeciálna pedagogika.

6.3.8 Súťaže, olympiády podľa jednotlivých predmetov, ostatné aktivity nad
rámec triedy
1. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Pasovanie čitateľov (5.roč.)
Z: vyučujúce SJL
T: september
Návšteva knižnice v Spišskom Podhradí
Z: vyuč. SJL na I. stupni, ŠKD
T: september
Literárne exkurzie
Z: vyučujúce SJL
T: jún
Čo čítajú naši učitelia
Z: vyučujúce SJL
T: október
Halloweenske popoludnie v knižnici
Z: vyučujúce SJL
T: október
Čítanie vo dvojiciach
Z: vyučujúce SJL
T: november
Šaliansky Maťko
Z: PhDr. Vilčková, Mgr. Labudová, Mgr.
T: december
Toporcerová
Popoludnie s vianočnou rozprávkou
Z: vyučujúce SJL
T: december
Vianočná pošta
Z: vyuč. SJL
T: december
Literárne popoludnie
Z: vyuč. SJL
T: február
YPSILON – slovina je hra
Z: vyuč. SJL
T: február
Triedne, školské kolá v umeleckom prednese, Hviezdoslavov Kubín
Z: vyuč. SJL na I. a II. st.
T: febr., marec
Deň ľudovej rozprávky a Pavol Dobšinský – II. st.
Z: vyuč. SJL
T: marec
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*
*

Z rozprávky do rozprávky – II.A, III.A
Z: Mgr. Toporcerová, Mgr. Teringová
T: marec- apríl
Čitateľský maratón 2022
Z: Mgr. Labudová, PaedDr. Valková, PhDr. Vilčková T: marec
2. CUDZIE JAZYKY

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-/videoprezentácie riešenia úloh.
Z: vyuč. CJ
T: stály
*
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.
Z: vyuč. CJ
T: stály
*
Woca Bee
Z: PhDr. Tomko-Králová
T: september
*
Olympiáda z ANJ
Z: Ing. Grigerová, Ing. Štramová, PhDr. Tomko- T: podľa propozícií
Králová
*
Thanksgiving Day – I. stupeň
Z: PhDr. Tomko-Králová, Mgr. Toporcerová
T: október
*
Christmas Carols – I. stupeň
Z: PhDr. Tomko-Králová, Mgr. Toporcerová
T: december
*
Týždeň vianočných filmov ANJ: IV. – IX. r.
Z: vyuč. CJ
T: december
*
Výroba vianočných pozdravov v ANJ
Z: vyuč. CJ
T: december
*
Čítanie v pyžamkách
Z: PhDr. Tomko-Králová, Mgr. Toporcerová
T: marec
*
Týždeň anglického divadla V. – IX. r.
Z: Ing. Grigerová, ng. Štramová,
T: marec
PhDr. Tomko-Králová
*
Hláskovacia súťaž – SPEELLING BEE
Z: Ing. Štramová
T: marec
*
Prázdniny mojich snov
Z: PhDr. Tomko-Králová, Mgr. Toporcerová
T: máj
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3. MATEMATIKA
*
*
*
*
*

Testovanie 5
Z: ZRŠ, Mgr. Vojtaneková
Testovanie 9
Z: ZRŠ, Mgr. Jacková
Pytagoriáda
Z: Mgr. Jacková, Mgr. Kukoľová, Mgr. Vojtaneková
Klokan
Z: vyuč. MAT I. – IX. r., Mgr. Jacková
Týždeň mozgu – II. st.
Z: Mgr. Jacková, Mgr. Kukoľová, Mgr. Vojtaneková

T: 18. 05. 2022
T: 06. 04. 2022
T: december, marec
T: marec
T: apríl 2022

4. FYZIKA, INFORMATIKA
*
*
*

Fyzikálna olympiáda – VIII. r., IX. r.
Z: Ing. Dinda
iBOBOR V. –IX.r.
Z: Mgr. Kukoľová
Planetárium
Z: Ing. Dinda

T: II. polrok
T: I. polrok
T: II. polrok

5. PRÍRODOPIS, BIOLÓGIA
*

Biologická olympiáda - VI. a VIII. ročník - školské kolo

*

Z: Ing. Špinerová
Zábavné popoludnie s biológiou 5. – 9.r.
Z: Ing. Štramová, Ing. Špinerová

T: podľa propozícií
T: marec

6. GEOGRAFIA
*
*
*

Školské kolo geografickej olympiády – V. – VIII. r.
Z: Ing. Struharňanská, Mgr. Olejníková
Spoznávame svet – kvíz V. – VII. r.
Z: Mgr. Olejníková, Ing. Struharňanská
Múdre hlavičky
Z: Mgr. Olejníková

T: podľa propozícií
T: máj
T: marec

7. DEJEPIS, REGIONÁLNA VÝCHOVA
*
*

Poznajme históriu podľa kroniky mesta SP – II. stupeň
Z: vyučujúci DEJ
T: šk. rok
Dejepisná olympiáda – II. st.
Z: Mgr. Jacko, PaedDr. Valková
T: podľa propozícií
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Na rozšírené vyučovanie dejepisu v IX. ročníku využívať iné formy vyučovania
(prednášky, exkurzie, návštevy pamätných miest,...).
8. HUDOBNÁ VÝCHOVA
*

Slávik Slovenska 2022 (I. + II. st.)
Z: Mgr. Jacko, Ing. Dinda, Mgr. Teringová

T: II. polrok

9. VÝTVARNÁ VÝCHOVA
*
Venovať zvýšenú pozornosť netradičným formám vyučovania a využitie
netradičných materiálov
Z: vyuč. Mgr. Fľaková, Mgr. Olejníková
T: šk. rok
*
Vianočný bazár detských pohľadníc
Z: Mgr. Fľaková, PaedDr. Valková
T: december
*
Najkrajšia vianočná ozdoba
Z: Mgr. Fľaková, PaedDr. Valková
T: december
*
Vianočná pohľadnica – školská súťaž
Z: Mgr. Fľaková, Olejníková, vuyč. na I. stupni
T: december
*
Vianočné ikebany
Z: Ing. Špinerová, na I. stupni: Mgr. Toporcerová,
Mgr. Teringová
T: december
*
Najkrajšia veľkonočná ozdoba
Z: Mgr. Olejníková, Mgr. Toporcerová
T: marec - apríl
*
Okresné, krajské, celonárodné a medzinárodné súťaže, výstavy počas roka
Z: Mgr. Fľaková, PaedDr. Valková, Mgr. Olejníková T: šk. rok
*
Spišský Jeruzalem očami detí
Z: Mgr. Fľaková, Mgr. Olejníková
T: máj - jún
*
Vianočná pohľadnica – školská súťaž
Z: Mgr. Fľaková
T: december
10. TECHNIKA
*
Exkurzie vo výrobných podnikoch v Spišskom Podhradí (Drevospol, Stolárstvo,
PÍLA, Slovstein)
Z: Ing. Dinda
T: šk. rok
*
Týždeň vedy a techniky – fyzikálne pokusy
Z: Ing. Dinda,
T: šk. rok
*
Mladý záchranár CO - súťaž
Z: Ing. Dinda, Ing. Štramová
T: II. polrok
11. TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
*
Povinná TSV – v telovýchovnom procese poskytovať základné teoretické
a praktické vzdelanie z vybraných odvetví TSV a športu. Zabezpečiť kompenzáciu
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jednostranného, prevažne duševného zaťaženia, ovplyvňovať výchovu k zdraviu,
zdravému životnému štýlu a vzťahu k celoživotnej pohybovej aktivite
Z: vyuč. TSV na I. a II. st.
T: stály
*
Záujmová TSV – rozvíjať pohybové zručnosti a návyky organizovaním
nenáročných podujatí s možnosťou zapojenia čo najväčšieho počtu žiakov. Pohybovo
nadaných žiakov zapájať do športových súťaží
Z: vyuč. TSV
T: stály
*
Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
Z: Ing. Dinda,Mgr. Ličák, Mgr. Zelená
T: september
*
Účasť na športových súťažiach podľa harmonogramu a propozícií
Z: Mgr. Ličák
T: šk. rok
*
Plavecký výcvik VIII. – IX. roč.
Z: Mgr. Ličák
T: II. polrok
*
Lyžiarsky výcvik – I. stupeň
Z: Mgr.Toporcerová
T: január - február 2022
*
Lyžiarsky výcvik – II. stupeň (VIII. - IX. roč.)
Z: Mgr. Ličák
T: január - február 2022

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

12. OSTATNÉ AKTIVITY
Najkrajšia tekvica
Z: Ing. Špinerová, Ing. Štramová
T: september - október
Fašiangový karneval – I. st.
Z: ZRŠ
T: február
Deň detí – I., II. st.
Z: RŠ
T: jún
Verejné kultúrne programy – Vianočný program, Deň matiek
Z: všetci pedag. zam.
T: v texte, 2. máj. nedeľa
Spoločenské popoludnie – II. st.
Z: RŠ
T: jún
Farebná jeseň
Z: Mgr. Zelená, PhDr. Tomko-Králová
T: október
Staň sa mojim kamarátom – I.st., MŠ
Z: Mgr. Toporcerová
T: november
Dni otvorených dverí pre budúcich prvákov, piatakov
Z: vyuč. I. st., RŠ
T: december
VŠETKOVEDKO I.st.
Z: Mgr. Toporcerová
T: december
Vianočná dekorácia
Z: Mgr. Zelená, PhDr. Tomko-Králová
T: december
Expert Geniality Show
Z: Ing. Štramová
T: december
Veľkonočné tvorenie
Z: Mgr. Zelená, PhDr. Tomko-Králová
T: apríl
Návšteva divadelného predstavenia – I. a II. st.
Z: RŠ
T: máj 2021
Filmové predstavenia a výchovné koncerty – I., II. st.
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*
*
*
*
*

Z: RŠ
Detský čin roka
Z: Mgr. Jacko
Biela pastelka
Z: Ing. Špinerová
Vianočná ikebana V. –IX.r.
Z: Ing. Štramová, Ing. Špinerová
Fašiangové popoludnie V.-IX.r.
Z: Ing. Štramová, Ing. Špinerová
Finančná sloboda VIII.,IX.r.
Z: Mgr. Jacková
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T: šk. rok
T: šk. rok
T: september
T: december
T: február
T:september, máj

6.3.9 Estetizácia prostredia
Za estetický vzhľad priestorov školy zodpovedajú:



učebne
hlavná chodba








1. skrinka na dvore
2. skrinka na dvore
3. skrinka na dvore
4. skrinka na dvore
5. skrinka na dvore
VŠJ



6. skrinka



nástenka – medziposchodie
Mgr. Fľaková
v hlavnej budove, hlavná
chodba
TU na I. stupni
nástenky I. stupeň poschodie
nástenka I. stupeň - prízemie Mgr. Fľaková, PaedDr. Valková (ŠKD)




TU
Mgr. Fľaková, Mgr. Olejníková
– práce žiakov
Ing. Špinerová

Ing. Špinerová
September – prevencia kriminality – Mgr.
Jacková
Október – zdravotník Ing. Špinerová
November – koordinátor pre prevenciu drog.
závislostí Mgr. Jacko
December – koordinátor pre ENV PaedDr.
Valková
Január – koordinátor pre VMR Ing. Štramová
Február - prevencia kriminality – Mgr. Jacková
Marec – zdravotník Ing. Špinerová
Apríl - koordinátor pre prevenciu drog. závislostí
Mgr. Jacko
Máj - koordinátor pre ENV PaedDr. Valková
Jún - koordinátor pre VMR Ing. Štramová

6.3.10 Správcovstvo kabinetov
*
*
*

Príprava kabinetov na inventarizáciu
Z: správcovia kabinetov
Inventarizácia učební, kabinetov
Z: TU, správcovia kabinetov
Inventarizácia majetku školy
Z: ZRŠ

41

T: september –november
T: október
T: podľa pokynov
zriaďovateľa

6. 3.11 Spolupráca s rodičmi, verejnosťou, prezentácia školy na verejnosti
Spolupráca s MŠ
Z: RŠ, všetci PZ
T: školský rok
*
Spolupráca so ZUŠ – výchovné koncerty
Z: RŠ
T: šk. rok
*
Spolupráca s MKS a oddelením voľnočasových aktivít pri organizovaní
spoločných aktivít
Z: RŠ
T: šk. rok
*
Vytipovanie a oslovenie sponzorov z radov rodičov, podnikateľov a podnikov
Z: RŠ, všetci pedag. zamestnanci
T: šk. rok
*
Zintenzívniť kontakt pedagóg - rodič formou hodnotiacich rozhovorov,
rodičovských schôdzí, elektronickej komunikácie, telefonickými rozhovormi
Z: všetci pedag. zamestnanci
T: šk. rok
*
Dni otvorených dverí pre budúcich prvákov, piatakov
Z: vyuč. I.st., RŠ
T: január-február
*
Informovanie o dianí v škole prostredníctvom článkov v tlači, we.b stránky školy
Z: RŠ, všetci pedag. zamestnanci
T: šk. rok
*
Spolupráca s CPPPaP Levoča (vyšetrenia, prednášky) , SCŠPP Jablonov
Z: RŠ, VP
T: stály
*
Spolupráca s Komunitno–sociálnym centrom v Spišskom Podhradí pri riešení
problémov súvisiacich s dochádzkou žiakov, prospechom, správaním, vydávaním stravy
žiakom
Z: RŠ
T: šk. rok
*

6.3.12 Školský klub detí
Činnosť ŠKD je špecifikovaná v ŠkVP pre školský klub detí.
ŠKD má dve oddelenia.
I. a II. oddelenie:
*
zistenie záujmu o navštevovanie ŠKD v budúcom školskom roku (aj pri zápise do
I. ročníka)
Z: vych. ŠKD
T: do 20. 6.
Prehľad aktivít v ŠKD
MESIAC

September

Október

NÁZOV AKTIVITY
ODDELENIE
Športové popoludnia v prírode
Zber gaštanov
Práca s detskými časopismi a literatúrou priebežne
počas celého školského roka
I., II.
Práca s interaktívnou tabuľou priebežne počas
celého školského roka
Práca s pracovnými zošitmi priebežne počas
celého školského roka
Rôzne aktivity pri príležitosti týždňa zdravej výživy I., II.
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Výlety – podľa aktuálnej situácie
Výroba pozdravov pri príležitosti „Úcta k starším“
Zapálenie sviečok padlým vojakom
Predvianočné upratovanie svojho okolia
Čítanie vianočných príbehov, vinšov, prísloví,
porekadiel s porozumením
Písanie vianočných pohľadníc
Písanie Ježiškovi
Vianočná výstava, vianočná temetická súťaž
Výroba ikebán
Nácvik programu na Mikuláša – podľa aktuálnej
situácie
Sánkovanie
Stavanie snehuliakov
Výroba lojových guliek a prikrmovania vtákov
v zime
Výlet podľa aktuálnej situácie
Vybíjaná v zmiešaných družstvách
Stavanie snehuliakov, sánkovanie
Návšteva knižnice, popoludnie s knihou
Urobme si záložku
Kultúrne predstavenie podľa výberu
Rôzne aktivity pri príležitosti „Dňa vody“
Jarné upratovanie svojho okolia
Čítanie veľkonočných vinšovačiek, porekadiel,
prísloví s porozumením
Výroba veľkonočných pozdravov

I., II.

Máj

Nácvik programu pri príležitosti „Dňa matiek“
Výroba pozdravov pre mamičky

Jún

Výroba pozdravov pri príležitosti „Deň otcov“
Záverečná turistika - vychádzka
Záverečné upratovanie ŠKD

I., II
I., II.
I., II.

November

December

Január

Február
Marec

Apríl

6.3.13

I., II.
I., II.

I., II.
I., II.

I., II.

I., II.
I., II.
I., II.

I., II.
I., II.

I., II.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, starostlivosť
o zamestnancov školy

Ďalšie vzdelávanie sa bude riadiť podľa Ročným plánom vzdelávania na
školský rok 2021/2022.
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Ďalšie aktivity
*
samostatnú časť pedag. rád a zasadnutia MZ a PK využívať na informácie o
pedag. literatúre, učeb. pomôckach a poznatkoch získaných v rámci vzdelávaní,
návštev, exkurzií, stáží, metodických dní a pod.
Z: v texte
T: šk. rok
*
vzdelávacie aktivity zabezpečujúce rozvoj právneho vedomia pedag.
zamestnancov, riadenia škôl, inovácia legislatívy v školstve
Z: RŠ
T: šk. rok
*
skvalitňovať a koordinovať prácu učiteľov príbuzných predmetov vzájomnou
výmenou skúseností
Z: vedúci MZ, PK
T: šk. rok
*
zabezpečiť vzdelávacie aktivity učiteľov v oblasti predchádzania všetkých foriem
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu v spolupráci s mimovládnymi a inými
organizáciami (webová stránka ŠPÚ www.statpedu.sk)
Z: RŠ
T: šk. rok
*
odoberať časopisy určené pedagogických zamestnancom, ktoré prehlbujú
odbornú informovanosť pedagogických zamestnancov
Z: RŠ
T: šk. rok
*
vzdelávacie prednášky na tému práce s deťmi minoritných skupín (detí
s postihnutím, nadané deti, príslušníci rómskeho etnika, sociálne znevýhodnené detí),
práca TU, inovačné metódy vo vyučovaní
Z: RŠ prostredníctvom MPC Prešov alebo
T: šk. rok
Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie - Bratislava
*
zdokonaľovanie zručností zamestnancov školy v oblasti počítačovej techniky,
edukačných programov na CD, práca s interaktívnou tabuľou
Z: RŠ
T: šk. rok
*
využívanie internetu na vlastné prehlbovanie vedomostnej úrovne
a skvalitňovanie VVP
Z: všetci PZ
T: stály
*
metodický deň pre učiteľov
Z: RŠ
T: máj
*
zabezpečovať protistresové aktivity pre zamestnancov školy – šport, kultúra,
turistika
Z: RŠ, ZRŠ
T: šk. rok
*
informovať učiteľov a výchovných zamestnancov o poskytovaných formách
ďalšieho vzdelávania a pre účasť na nich vytvárať podmienky
Z: RŠ, ZRŠ
T: šk. rok
*
využívať vzájomnú výmenu skúseností s učiteľmi z iných škôl, okresov, zo
zahraničia
Z: RŠ, ZRŠ
T: šk. rok
*
Prednášky pre pedagógov zamerané na aktuálne témy z rôznych oblastí života
Z: RŠ
T: šk. rok
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VI.

PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY

Zameranie a úlohy kontrolnej činnosti:
Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo Zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole
v štátnej práve v znení zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) z 22.5.2008, vyhlášky č. 224/2011 o základnej škole, zo záverečnej
vyhodnocovacej Správy za školský rok 2020/2021, z Plánu práce pre školský rok
2021/2022, revíznych správ, Sprievodcu školským rokom 2021/2022, uzatvorenej
Kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a ZOOZ pri ZŠ a Vnútorného poriadku
školy.
Kontrolu uskutočňuje:
- riaditeľ školy
- zástupca riaditeľa školy
- vedúci MZ, PK
Vedúci zamestnanci vedú o výkone kontroly agendu, svoju činnosť navzájom
koordinujú.
Ciele vnútroškolskej kontroly:
1. Plnenie Štátneho a Inovovaného školského vzdelávacieho programu školy,
Plánu práce školy.
2. Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
pokynov ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR.
3. Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie plynulého výchovnovzdelávacieho procesu. Systematické sledovanie kvality VVP, výchovy
a vzdelávania žiakov so ŠVVP.
4. Hodnotiť výchovno-vzdelávací proces formou plánovaných a operatívnych
hospitácií.
5. Zisťovať/zabezpečovať objektívnosť hodnotenia a klasifikácie žiakov
a diferencovaný prístup.
6. Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov a objektívnosť hodnotenia.
7. Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie učebných osnov, vzdelávacích
štandardov, časovo-tematických plánov.
8. Zisťovať/zabezpečovať úroveň osvojovania si kľúčových kompetencií,
využívanie aktivizujúcich metód a foriem práce učiteľmi.
9. Delegovať kompetencie na pedagógov, práca metodických orgánov (funkčnosť,
efektivita).
10. Získavať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov.
11. Zisťovať využívanie odbornej literatúry, detskej literatúry, dostupných učebníc,
učebných pomôcok a didaktickej techniky vo VVP.
12. Dodržiavanie pracovnej disciplíny – poriadkov (organizačného, pracovného,
školského, rokovacieho).
13. Tvorba školských projektov.
14. Správne vedenie pedagogickej dokumentácie.
15. Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických opatrení
(vedenie dokumentácie, frekvencia úrazov a ich hlavné príčiny, prijaté opatrenia
a kontrola ich plnenia).
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16. Získať prehľad o adaptácii žiakov 1. ročníka na podmienky školy.
17. Zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu
školy, starostlivosť o majetok školy.
18. Vybavovanie a prešetrenie petícií, sťažností, oznámení a podnetov.
19. Kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov.
20. Kontrola na úsekoch BOZP, CO, PO, údržby školy, materiálno – technického
vybavenia školy.
Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly:
Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, plnenie cieľov
v jednotlivých predmetoch, využívanie IKT vo vyučovacom procese, využívanie
aktivizujúcich metód a foriem práce, príprava na výchovno-vzdelávací proces.
b) Kontrola plnenia učebných osnov jednotlivých predmetov
c) Kontrola predpísaných žiackych písomných prác
d) Riaditeľské previerky, kontrola úrovne osvojených vedomostí žiakov
e) Starostlivosť o slabo prospievajúcich žiakov a neprospievajúcich žiakov,
nadaných a talentovaných žiakov (súťaže, olympiády, individuálna
starostlivosť), o žiakov so špeciálnymi potrebami
f) Kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť
a správnosť zápisov)
g) Kontrola
žiakov
a učiteľov
v rešpektovaní
psychohygienických
požiadaviek
h) Dodržiavanie rozvrhu hodín a prestávok
i) Rozbor žiackych písomných prác
j) Účasť na zasadnutiach metodických združení, predmetových komisií,
pedagogických sekcií
k) Kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodržiavania zásad BOZP a PO
l) Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi, dochádzky
m) Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, učiteľmi, externými zamestnancami
a ostatnými zamestnancami školy
n) Školské prieskumy
a)

Rozdelenie kontroly:
RŠ:

ZRŠ:

I. st., ANJ, CHE, SJL, MAT, INF, FYZ, NBV, HUV, VYV, výchovné poradenstvo,
THP
GEG, BIO, ŠKD, TSV, DEJ, OBN, RGV, THD, špeciálny pedagóg
záujmová činnosť, THP
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MESIAC - predmet kontroly

Kontrolovaný
objekt

(í)

Pri hospitáciách na vyuč.
hodinách vždy kontrolovať:
- realizáciu vzdelávacích
štandardov
- rozvíjanie kľúčových
kompetencií, uplatňovanie
prierezových tematík
- prácu učiteľov na hodinách
so žiakmi so ŠVVP
- prácu so zaostávajúcimi
žiakmi a žiakmi z málo
PZ
podnetného prostredia
- prácu s nadanými žiakmi
- činnosť žiaka a činnosť
učiteľa na hodine
- uplatňovanie stratégií
vyučovania
- začlenenie prierezových tém
a medzipredmetové vzťahy
- využívanie IKT a didaktickej
techniky vo VVP
September

Kontrolujúci

pozorovanie,
rozbor
a výsledky
pozorovaní a
hospitácií

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,PK

Kontrolovaný
objekt

(í)

Kontrolujúci

- temat. plány a začlenenie KK
I., II. st., ŠKD
a prierezových tém

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,
PK

- temat plány pre žiakov so
ŠVVP a začlenenie KK
a prierezových tém

I. a II. st.

ZRŠ

- kontrola triednej
dokumentácie

I. a II. st., ŠKD

RŠ

I. a II. st.

RŠ, ZRŠ

- poriadok, hygiena,
estetizácia učební
a ostatných priestorov,
vitríny na dvore
-

Metódy, formy,
prostriedky
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Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
tematický celok,
obsahový,
výkonový
štandard,
stratégie, súlad
so ŠkVP; rozbor
tematický celok,
obsahový,
výkonový
štandard,
stratégie, súlad
so ŠkVP; rozbor
vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
Vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii
pozorovanie

- VP

Mgr. Jacková

RŠ

- ŠKD

vedúca
vychovávateľka
ŠKD

RŠ

- MZ a PK

vedúci PK, MZ

RŠ

- zošit aktivít

PZ

ZRŠ

TU

špec. pedag.

- dokumentácia
ŠVVP

žiakov

so

- využívanie reflexných prvkov
PZ
a viest

RŠ, ZRŠ

iŠkVP
- adaptácia žiakov 1. a 5.
ročníka

RŠ

Október

Kontrolovaný
objekt

- TSV, THD

vyučujúci
THD

- pedagogický dozor, vnútorný
režim školy, dodržiavanie I. a II. st.
pracovného poriadku
- profesijný záujem žiakov 9.
Mgr. Jacková
roč.
- harmonogram v ŠKD

ŠKD

(í)

TSV,

Kontrolujúci
RŠ, ZRŠ
RŠ, ZRŠ
RŠ
ZRŠ

- 1. r. - adaptácia žiakov na
I. r.
školu
- 5. r. - adaptácia na II. st.
II. st.

RŠ
RŠ

- vzdelávacie poukazy,
I. a II. st.
záujmová a krúžková činnosť
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ZRŠ

konzultačné
hodiny a plán
konzultačné
hodiny a plán
VP ako súčasť
Plánu školy
program,
harmonogram
dňa, rozdelenie
detí do oddelení
rozbor plánov,
zápisníc
kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu
vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
Vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii
pozorovanie na
mimošk.
aktivitách
hospitácie,
rozhovory s TU
Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
kontrola UP na
vyuč. hodinách,
úbory
pozorovanie,
rozhovory s
učiteľmi
rozbor, prehľad
dodržiavanie
harmonogramu
hospitácie
hospitácie
termíny, počty
žiakov,
dokumentácia

- príprava na Testovanie 9

vyučujúci MAT a
RŠ, ZRŠ
SJL v 9.r.

- zošit aktivít

PZ

ZRŠ

- kabinetné zbierky, stav
materiálno-technických
a priestorových podmienok

správcovia
kabinetov

ZRŠ,
ekonómka

- príprava žiakov na
Testovanie

vyuč. MAT a SJL

RŠ

- rozvoj čitateľskej gramotnosti

vyuč. predmetu
v 3. r.

RŠ

November

Kontrolovaný
objekt

I., II. st.

RŠ, ZRŠ

Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
pedagogická
rada –
prospech,
správanie,
dochádzka
žiakov
dodržiavanie
časov. temat.
plánov, javová
analýza
písomných
prác, kontrola
uznesení
vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
Vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii;
realizácia,
zápisy v tr.
knihe;
uzatvorenie
1. Q
hospitácie,
pozorovanie

vyuč. ANJ

RŠ, ZRŠ

hospitácie

(í)

Kontrolujúci

- analýza výchovno–
vyučovacích výsledkov

I. + II. st.

RŠ, ZRŠ
vedúci MZ,
PK

- MZ, PK

vedúci MZ, PK

RŠ, ZRŠ

- kontrola triednej
dokumentácie, triednické
hodiny, uzatváranie týždňov, I. a II. st., ŠKD
dochádzka žiakov, zošit na
evidenciu práce žiaka

RŠ, ZRŠ

- práca so zaostávajúcimi
žiakmi a žiakmi z málo
podnetného prostredia
- stav a úroveň vyuč. ANJ

kontrola
zapojenia
žiakov v 9.r. do
prípravy
kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu
fyzická kontrola
vybraných
položiek,
poriadok,
čistota v
kabinetoch
pohovory,
hospitácie
hospitácie
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- činnosť žiaka a učiteľa na
hodine
- rozvíjanie komunikačných
schopností žiaka,
inovatívne formy a metódy
(myšlienkové mapy,
kaskádová metóda, hra,
zážitkové metódy,
inscenačné metódy, riadené
a voľné diskusie, riešenie
problémových úloh,
prezentácie projektov apod.)
- riaditeľské testy
I., II. st.

RŠ

- ŠKD

vychovávateľky

ZRŠ

- kontrola učební, priestorov
školy

THP

ZRŠ

- kluby, záujmové útvary

PZ

ZRŠ

- pedagogický asistent

Pedagogický
asistent

RŠ, ZRŠ

všetci PZ

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,
PK

- Plán školy

- zošit aktivít

PZ

ZRŠ

iŠkVP
- Hravá angličtina

2. ročník

RŠ

- dodržiavanie a využívanie
pracovného času v zmysle
Pracovného poriadku školy

všetci zamestnanci
RŠ, ZRŠ
školy

December

Kontrolovaný
objekt

- kontrola zošita aktivít podľa
mesačného plánu, zošit na
NV
- uvedomelé čítanie 2., 3., 4.,
roč. – rozvoj čitateľskej
gramotnosti

PZ, THP

(í)

Kontrolujúci
ZRŠ

RŠ,
vyuč. SJL v II. – IV.
vedúci MZ,
r.
PK
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hospitácie príprava na
vyučovanie
estetizácia,
čistota,
poriadok
dokumentácia,
hospitácie
kvalita jeho
práce počas
hospitácií
kontrola plnenia
úloh
kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu
hospitácie
pozorovanie,
rozbor
evidencie
dochádzky,
zhoda
s Pracovným
poriadkom
Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
vyhodnotenie
aktivít a NV
testovanie

- slovenský jazyk - formy
hodnotenia a klasifikácie

Vyuč. SJL na II. st. RŠ

- úroveň osvojeného učiva na
vyuč. hodine v 1. roč.,
adaptácia žiakov na školu

vyuč. v I. r .

RŠ

- predbežný záujem žiakov 9.
roč. o SŠ

VP

RŠ

- relaxačná zložka činnosti
ŠKD

vychovávateľky

ZRŠ

- zimné upratovanie
THP
- príprava lyžiarskeho výcviku,
vyuč. TSV
plaveckého výcviku
iŠkVP
- hodnotiace portfólio tried
I. – II.st.

ZRŠ
RŠ
ZRŠ

Január

Kontrolovaný
objekt

(í)

- regionálna výchova v V. r.

vyučujúci predmetu

- rozvíjanie finančnej
gramotnosti
- riaditeľská polročná práca z
ANJ
- riaditeľská polročná práca z
SJL

vyuč. MAT na I. a
II. st.

ZRŠ,RŠ

IX. r.

RŠ

IV. r.

RŠ

Kontrolujúci

RŠ, ZRŠ

- analýza výchovno vyučovacích výsledkov

I. + II. st.

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,
PK

- MZ, PK

vedúci MZ, PK

RŠ, ZRŠ

- kontrola triednej
dokumentácie, triednické
hodiny, uzatváranie týždňov, I. a II. st., ŠKD
dochádzka žiakov, zošit na
evidenciu práce žiaka

RŠ, ZRŠ
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hospitácie,
pozorovania,
rozbory
s vyučujúcou
rozhovor
a rozbor
prehľadu
pozorovanie,
hospitácia,
rozhovor
kontrola
kontrola
dokumentácie
Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
kontrola plnenia
ČSTP
kontrola plnenia
ČSTP
testy
testy
pedagogická
rada –
prospech,
správanie,
dochádzka
žiakov
dodržiavanie
časov. temat.
plánov, javová
analýza
písomných
prác, kontrola
uznesení
vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
Vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii;

realizácia,
zápisy v tr.
knihe;
uzatvorenie
1. Q
kontrola v KZ
kontrola plnenia
ČSTP,
rozhovory

- klasifikácia správania
- práca so zaostávajúcimi
žiakmi a žiakmi z málo
podnetného prostredia;
kontrola uzatvárania týždňov
a dochádzky v tr. knihách
- rozmiestnenie žiakov na SŠ
- kontrola učební a priestorov
školy
- činnosť MZ, PK
- hodnotenie prác

TU I. a II. st.

RŠ

I., II. st.

RŠ, ZRŠ

VP

RŠ

THP

ZRŠ

vedúci MZ, PK

RŠ, ZRŠ

- triednické hodiny

TU I. a II. st.

RŠ, ZRŠ

- Plán školy

všetci PZ

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,
PK

kontrola plnenia
úloh

RŠ, ZRŠ

rozbor

- práca so zošitom na
TU II. st.
evidenciu práce žiakov
- evidencia o práci, aktivitách
žiakov vo svojich triedach na TU
II. st.
- zošit aktivít

rozbor
čistota, poriadok

realizácia, zápis
v tr. knihe

ZRŠ

ZRŠ

PZ

kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu

iŠkVP
- príprava lyžiarského výcviku

vyuč. TSV na I. a II.
RŠ, ZRŠ
stupni

Február

Kontrolovaný
objekt

- zošit aktivít

PZ

ZRŠ

- výchovné predmety

Vyuč. na I. a II: st.

ZRŠ
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(í)

Kontrolujúci

kontrola
potrebnej
dokumentácie
Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu
hospitácie formy a metódy
práce,
realizácia cieľov
na vh; úroveň
vyučovania

- matematika, slovenský jazyk
– príprava na celoslovenské IX. r.
testovanie
- zložky výchovnej činnosti
vychov. ŠKD
ŠkVP
- Práca s informáciami,
vyuč. na I. a II. st.
informatika

ZRŠ
RŠ, ZRŠ

hospitácie
ciele, metódy,
formy,
prostriedky
úroveň
vyučovania,
realizácia
stanovených
cieľov, kk,
hospitácie
kontrola čistoty
a poriadku
- písomné
výstupy žiakov
a ich
hodnotenie,
zápisy v triednej
knihe
kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu
príprava žiakov
na súťaže,
rozhovory
kontrola ich
vyplnenia
a odoslania na
sš
kontrola
domácej
prípravy na
vyučovanie

Marec

Kontrolovaný
objekt

- prírodovedné predmety

I. a II. st.

RŠ, ZRŠ

- jarné upratovanie

THP

ZRŠ

- laboratórne práce, projekty

vyuč. FYZ, CHE,
RŠ, ZRŠ
BIO, ANJ

- zošit aktivít

PZ

ZRŠ

- starostlivosť o nadaných
žiakov

PZ

RŠ, ZRŠ

- prihlášky na SŠ

VP

RŠ

- Školský poriadok pre žiakov

žiaci

RŠ, ZRŠ

- príprava zápisu, darčekov

I. st., ŠKD

RŠ

Rozhovor

Apríl

Kontrolovaný
objekt

Kontrolujúci

Ciele, metódy,
formy,
prostriedky

- kontrola zošita aktivít podľa
mesačného plánu, zošita na
NV

(í)

RŠ, ZRŠ

riaditeľské
previerky, online testovanie
hospitácie

(í)

Kontrolujúci

ZRŠ
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- zápis žiakov do 1. roč.

pedag.
zápis

priprav.

- príprava Školy v prírode

Vedúca ŠvP

RŠ

- analýza výchovno vyučovacích výsledkov

I. + II. st.

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,
PK

- MZ, PK

vedúci MZ, PK

RŠ, ZRŠ

- kontrola triednej
dokumentácie, triednické
hodiny, uzatváranie týždňov, I. a II. st., ŠKD
dochádzka žiakov, zošit na
evidenciu práce žiaka

RŠ, ZRŠ

RŠ

- klasifikácia správania
TU I. a II. st.
- práca so zaostávajúcimi
žiakmi a žiakmi z málo
podnetného prostredia;
I., II. st.
kontrola uzatvárania týždňov
a dochádzky v tr. knihách
- aktivizujúce formy a metódy
I. a II. st.
práce na vyuč. hodinách

RŠ

- kontrola triednej
dokumentácie

I. a II. st., ŠKD

RŠ

- činnosť MZ, PK

vedúci MZ, PK

RŠ

všetci PZ

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,
PK

- Plán školy
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RŠ, ZRŠ

RŠ, ZRŠ

rozhovor,
kontrola
Kontrola
prípravy
dokumentácie
pedagogická
rada –
prospech,
správanie,
dochádzka
žiakov
držiavanie
časov. temat.
plánov, javová
analýza
písomných
prác, kontrola
uznesení
vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii;
realizácia,
zápisy v tr.
knihe;
uzatvorenie
1. Q
kontrola v KZ
kontrola plnenia
ČSTP,
rozhovory

hospitácie
vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
Vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii
kontrola
uznesení
kontrola plnenia
úloh

- vzdelávacie poukazy, práca
v ZÚ

ZRŠ

I. a II. st.

- príprava plaveckého výcviku
p. Ličák
v 6. ročníku
- ŠkVP
- - kľúčové kompetencie
I. a II. st.
v predmetoch
- rozvoj čitateľskej gramotnosti 2.,3.,4.,8. r.
Máj

Kontrolovaný
objekt

RŠ

vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
Vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii
stav prípravy rozhovor

RŠ, ZRŠ
RŠ, ZRŠ
(í)

- ŠkVP - objektívne metódy
a prostriedky hodnotenia
výkonov a vzdelávacích
I. st.
výsledkov žiakov,
dodržiavanie výkonovej časti
vzdelávacích štandardov
- plán výletov, exkurzií
a ostatných aktivít v závere
PZ
roka
- prihlášky do ŠKD na budúci
ŠKD
rok

Kontrolujúci

testy
Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
hospitácie

RŠ,
vedúci MZ

ZRŠ
RŠ, ZRŠ

- zošit aktivít

PZ

ZRŠ

Jún

Kontrolovaný
objekt

- dorozmiestňovanie žiakov

VP

RŠ

- výstupné testy a previerky
4.- 9. r. zo SLJ, MAT, ANJ

vyuč. predmetov

ZRŠ

- analýza výchovno vyučovacích výsledkov

I. + II. st.

RŠ, ZRŠ,
vedúci MZ,
PK

- MZ, PK

vedúci MZ, PK

RŠ, ZRŠ
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(í)

Kontrolujúci

zhoda s Plánom
školy
rozhovory
kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu
Ciele, metódy,
formy,
prostriedky
rozhovor
rozbor
dosiahnutých
výsledkov
pedagogická
rada –
prospech,
správanie,
dochádzka
žiakov
dodržiavanie
časov. témat.
plánov, javová
analýza
písomných

- kontrola triednej
dokumentácie, triednické
hodiny, uzatváranie týždňov, I. a II. st., ŠKD
dochádzka žiakov, zošit na
evidenciu práce žiaka

RŠ, ZRŠ

prác, kontrola
uznesení
vecnosť
a správnosť
zápisov
v zmysle
Vnútorného
predpisu o šk.
dokumentácii;
realizácia,
zápisy v tr.
knihe;
uzatvorenie
1. Q
kontrola v KZ
kontrola plnenia
ČSTP,
rozhovory

- klasifikácia správania
TU I. a II. st.
- práca so zaostávajúcimi
žiakmi a žiakmi z málo
I., II. st.
podnetného prostredia;
kontrola uzatvárania týždňov
a dochádzky v tr. knihách
- vzdelávacie poukazy –
I. a II. st.
časový limit

RŠ

- zošit aktivít

PZ

ZRŠ

kontrola zápisu
aktivít podľa
mesačného
plánu

- vyhodnotenie ŠkVP

Všetci PZ

RŠ, ZRŠ

rozbor a návrhy
na opatrenia

August
- komisionálne skúšky
- personálne obsadenie školy,
úväzky
- príprava vonkajších
a vnútorných priestorov školy

Zodpovedný
ZRŠ

Kontrolujúci
RŠ

kontrola

RŠ, ZRŠ

ZRŠ

ŠkVP

využitie

ZRŠ, RŠ

kontrola

ZRŠ, RŠ, školník

kontrola

Plán vnútroškolskej kontroly je otvorený dokument, ktorý bude v priebehu školského
roka upravovaný a dopĺňaný podľa potrieb školy.

Spišské. Podhradie
24. 09. 2021

Ing. Eva Grigerová
riaditeľka ZŠ
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PRÍLOHY
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Usporiadanie príloh – plány činnosti
Plány činnosti metodických orgánov
MZ
I. stupeň
PK – spoločensko-vedné
II. stupeň
predmety
PK – výchovné predmety II. stupeň
PK – prírodovedné
II. stupeň
predmety
Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti
I. stupeň
II. stupeň
Aktivity koordinátorov
pre výchovu k
I. stupeň
manželstvu a rodičovstvu
pre výchovu k
II. stupeň
manželstvu a rodičovstvu
pre prevenciu drogových
I. stupeň
závislostí
pre prevenciu drogových
II. stupeň
závislostí
pre environmentálnu
I. stupeň
výchovu
pre environmentálnu
II. stupeň
výchovu
pre zdravotnú výchovu
I. stupeň
II. stupeň
pre dopravnú výchovu
I. + II. stupeň
pre finančnú gramotnosť II. stupeň

58

Mgr. Toporcerová
PhDr. Labudová
Mgr. Vilčková
Mgr. Kukoľová
Mgr. Toporcerová
PhDr. Labudová
Mgr. Toporcerová
Ing. Štramová
Mgr. Olejníková
Mgr. Jacko
Mgr. Teringová
PaedDr. Valková
Mgr. Teringová
Ing. Špinerová
Mgr. Blahovská
Mgr. Jacková

01. Plán činnosti MZ na školský rok 2021/2022
Zoznam členov MZ
Vedúca MZ: Mgr. Martina Toporcerová
Členovia MZ:

V rámci MZ vyučuje:

Mgr. Renáta Batoryová
Mgr. Františka Teringová
Mgr. Martina Toporcerová
Mgr. Alena Blahovská
Mgr. Mária Olejníková
Mgr.Vladimír Jacko
Mgr. Tomáš Rušin
Mgr. Monika Vdovjaková
PhDr. Darina Tomko-Králová
PaedDr. Renáta Valková
Mgr. Aneta Fľaková

I.A, INF
II.A, HUV,PVC
III.A
IV.A, INF
PVO,VLA,TSV, PDA,
PVC,HUV
NBV
NBV
ETV
ANJ
ŠKD
ŠKD

Triednictvo v školskom roku 2021/ 2022
I.A
Mgr. Renáta Batoryová
II.A
Mgr. Františka Teringová
III.A Mgr. Martina Toporcerová
IV.A Mgr. Alena Blahovská
Vedúca ŠKD

I. oddelenie PaedDr. Renáta Valková
II. oddelenie: Mgr. Aneta Fľaková

Hlavné ciele a úlohy MZ v školskom roku 2021/ 2022
1.V školskom roku 2021/ 2022 sa vzdelávajú žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ podľa ŠVP, ŠkVP
a iŠVP na 1. stupni v súlade s ISCED 1.
MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6.2. 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1.
stupeň ZŠ pod číslom 2015- 5129/ 1758:1_ 10AO.
MŠVV a Š SR schválilo dňa 4.4.2019 Dodatok č.3 ako súčasť ŠVP pre ZŠ
s platnosťou od 1.9.2019 začínajúc 1.-3. ročníkom. Je zverejnený na
www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy.
2. Vymedziť v tematickom pláne učiteľa hlavné výchovnovzdelávacie ciele, obsahový
a výkonový
štandard a zamerať pozornosť na prierezové témy a kľúčové
kompetencie.
3.Vypracovať tematické výchovno vzdelávacie plány učiteľa v jednotlivých
ročníkoch, aj pre integrovaných žiakov. Dôsledne pracovať so žiakmi vyžadujúcimi
špeciálny prístup.
4. Hodnotenie a klasifikáciu realizovať v zmysle metodických pokynov. Riadiť sa
systémom hodnotenia prospechu žiakov na 1. stupni a Vnútorným metodickým
usmernením na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Základná škola vydáva
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žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroku školského roka Výpis slovného
hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania.
5. Plniť úlohy vyplývajúce z plánu práce školy a Sprievodcu školským rokom
2021/2022.
6. Skvalitniť spoluprácu s pedagógmi na 1.a 2. stupni, vzájomné zasadnutia MZ
a PK, hospitácie a konzultácie. Zvýšiť počet vzájomných hospitácií v rámci
metodického orgánu.
7. Činnosť MZ zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov
a analýzu zistení.
8. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných
pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.
9. Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na rozvíjanie
kľúčových kompetencií žiakov.
10. Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení
celkovej práce školy, prácu zamerať cieľavedome na skvalitnenie činnosti učiteľa.
Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu
zistení.
11. Aplikovať inovačné metódy, formy a prostriedky vo vyučovacom procese.
Zaradiť na vyučovacie hodiny prácu s textovými a netextovými informačnými zdrojmi.
12. Pri zápise do 1. ročníka ZŠ zabezpečiť prítomnosť psychológa, špeciálneho
pedagóga, učiteľa MŠ.
13. Skvalitniť spoluprácu učiteľov 1. stupňa a vychovávateľov ŠKD. Umožniť deťom
zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať ŠKD a rozvíjať
cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.
14. Zabezpečiť spoluprácu rodina, základná škola a materská škola.
15. Pravidelne sledovať pedagogickú tlač, informačný portál rezortu školstva
www.iedu.sk , ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, žiakov, zamestnancov školstva
a verejnosť.
16. Sledovať www.edicny.portal.sk, kde sú zverejnené informácie o učebniciach
17. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania
predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov.
Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do
ŠkVP. Dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov. V škole zabezpečiť prístup ku
knihám a vytvoriť podmienky na čítanie. Využívanie žiackej knižnice.
Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, formovať kladný vzťah ku knihe, organizovať
súťaže v čitateľských zručnostiach – Čitateľský maratón a popoludňajšie
čitateľské aktivity v školských kluboch detí. Využívať didaktické a metodické
materiály na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na webovom sídle NÚCEM
www.nucem.sk
V rámci prevencie čitateľských ťažkostí sa odporúča spolupráca s logopédmi
v školských zariadeniach.
18. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc (25. október)
spolupracovať s mestskou knižnicou, systematicky budovať školskú knižnicu,
využívať knižnično-informačné služby a zapojiť sa do súťaže o najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice. Informácie zverejnené na www.spgl.sk
19. Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio. Pri
vyučovaní venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby napr.
myšlienkové mapy,
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projektové vyučovanie, CLIL, kaskádová metóda, v nižších ročníkoch
lingvomotorickú, metódu TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, zážitkové
metódy. Eliminovať memorovanie a rozvíjať jazykové kompetencie, tréning
a komunikáciu. Organizovať olympiády v cudzom jazyku www.iuventa.sk,
www.ecml.at
20. Vytvárať priaznivé prostredie s využitím informačných a komunikačných
technológii IKT a rozvíjanie kompetencií v tejto oblasti a zapájať sa do súťaží.
Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí pri používaní internetu a využívať stránky
k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,
www.ovce.sk
21. Akčný plán prevencie obezity 2015-2025 vychádza z Národného programu
prevencie obezity. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru obezity populácie.
Venovať pozornosť výchove
k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Realizovať
v školách aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu,
posilniť výchovu k zdravému životnému štýlu. Aktívne sa zapojiť do Europskeho
týždňa športu. Zapojenie sa do pohybových aktivít mimo vyučovacieho procesu.
Realizovať aktivity vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity.
www.opotravinach.sk www.skolskeovocie.sk
22. Pri príležitosti Svetového dňa výživy – 16.10. a Svetového dňa mlieka – 3.5.
vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych
výrobkov a zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny.
Priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. Pri porušovaní ich zdravého
osobnostného vývinu zabezpečiť ich aktívnu ochranu.
23. Posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity
a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní:
„Odstráň obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle“
24. Priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. Pri porušovaní ich zdravého
osobnostného vývinu zabezpečiť ich aktívnu ochranu a bezodkladne riešiť problém
v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami.
25. Zapracovať témy s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu,
vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa. Rešpektovať Dohovor o právach
dieťaťa. V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 využívať
metodické materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk.
26.V školách dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Eliminovať nežiadúce javy, akými sú priestorové, organizačné a symbolické vylúčenie
žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti.
27. Zabezpečiť praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre žiakov na detských
dopravných ihriskách – dopravná výchova.
28. Zapájať žiakov do zberov a podujatí organizovaných školou
29. Zapájať žiakov do športových súťaží a predmetových olympiád.
www.minedu.sk
www.olympiady.sk
www.skolskysport.sk
www.siov.sk
30. MŠVVaŠ SR vydalo s účinnosťou od 1.9.2017 začínajúc prvým ročníkom
aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2
Implementovať do ŠkVP Národný štandard finančnej gramotnosti
www.minedu.sk/financna-gramotnost/
ZŠ môžu rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov
realizáciou vzdelávacieho programu JA A PENIAZE.
Pre l. stupeň ZŠ je vypracovaná metodická príručka Finančná gramotnosť 1, ktorá je
dostupná na www.statpedu.sk v položke vzdelávanie, v ponuke vzdelávacie aktivity
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-finančné vzdelávanie- podporné materiály.
31.Zabezpečiť vybavenosť školy učebnými materiálmi, pomôckami
a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti, kontrolovať stav
a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať.
32. Príprava štvrtákov na celoslovenské testovanie žiakov 5. Ročníka T5. Cieľom
testovania je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností na začiatku nižšieho
stredného vzdelávania.
33. Blokové vyučovanie : Európsky deň jazykov – september
Deň zdravej výživy – október
Kniha moja kamarátka – marec
Deň Zeme - apríl
34.Motivovať
žiakov
k samostatnému
mysleniu,
tvorivosti,
sebakontrole
a sebahodnoteniu.
35.Spolupracovať s koordinátormi VMR a prevencie drogových závislostí, plniť úlohy
na eliminovanie nežiadúcich javov.
36. Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné
s ľudskou dôstojnosťou. Postupovať podľa Vnútorného poriadku školy.

Plán činnosti MZ na školský rok 2021/ 2022
September 1. Prerokovanie plánu práce MZ na šk. rok 2021/ 2022
2. Prerokovanie úloh a cieľov vyplývajúcich zo Sprievodcu
školským rokom
3. Príprava úloh do celoročného plánu školy
4. Aktualizácia tematických plánov učiteľa
5. Aktivity na mesiac september, október
6. Didaktické hry pre 1.stupeň
7. Zberová činnosť
8. Príprava lyžiarskeho výcviku a školy v prírode
November 1. Adaptácia žiakov 1. ročníka
2. Adaptácia žiakov 5. ročníka – stretnutie s vyuč. SJL, MAT
3. Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu za 1.štvrťrok
4. Kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov
5. Aktivity na mesiac november, december
6. Týždeň boja proti drogám na 1.stupni
7. Aktuality z pedagogických časopisov
Január

.
Marec

1. Analýza výchovno-vyuč. procesu za 1.polrok
2. Organizácia lyžiarskeho výcviku na 1.stupni
3. Karneval- príprava a organizovanie
4. Polročné písomné práce SJL, MAT – analýza výsledkov
5. Matematické súťaže PYTAGORIÁDA P3, P4, KLOKANKO
6. Pedagogické aktuality, príspevky z pedagog. časopisov
7. Kontrola úloh z Plánu práce školy, Plánu MZ
1. Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu za 3.štvrok
2. Návšteva mestskej knižnice – zabezpečenie spolupráce
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3. Kniha moja kamarátka- blokové vyučovanie
4. Deň Zeme – blokové vyučovanie
5. Matematický Klokan 2.,3.,4. ročník
6. Príprava súťaží: Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín
7. Deň otvorených dverí pred zápisom do 1. ročníka
8. Príprava a realizácia zápisu do 1. ročníka
9. Organizácia školy v prírode
Jún

1. Vyhodnotenie súťaží a zberovej činnosti
2. Deň matiek – zabezpečenie kultúrneho programu
3. Cvičenie v prírode
4. Kontrola plnenia plánu výletov a exkurzií
5. Odovzdávanie podkladov do záverečnej správy za 1.stupeň

Formy a metódy realizácie činnosti metodického orgánu
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zasadnutia metodického orgánu
Spoločné stretnutia metodických orgánov v rámci školy
Tvorba školského vzdelávacieho programu
Písomná analýza písomných previerok vedomostí
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, prijímanie
opatrení
Príprava informačných tabúľ
Posudzovanie, pripomienkovanie návrhov vedenia školy
Predkladanie návrhov na riešenie pedagogických problémov
Príspevky na webovú stránku školy
Svojpomocné zhotovenie učebných pomôcok
Vypracovanie testov k vstupným a výstupným previerkam z MAT, SJL
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02. Plán činnosti PK – spoločensko-vedných predmetov na školský
rok 2021/2022
PREDMETY:
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Dejepis
Geografia
Občianska náuka

SJL
ANJ
DEJ
GEG
OBN

Vedúca PK
Mgr. Barbora Labudová

Aprobácia:
SJL - BIO

Vyučuje
SJL, ANJ

Členovia:
Mgr. Ľudmila Jacková

Aprobácia:
MAT - THD

ANJ

Vyučuje

PhDr. Zuzana Vilčková

SJL – U pre ŠŠ

SJL

Ing. Eva Grigerová

DPŠ - ANJ

ANJ

PhDr. Darina TomkoKrálová
Ing. Anna Štramová
Mgr. Mária Olejníková
Ing. Želmíra Struharňanská
Mgr. Vladimír Jacko
PaedDr. Renáta Valková
Mgr. Zdenka Kukoľová
Mgr. Gabriel Ličák

ANJ – SJL

ANJ

PM – DPŠ Pr- Pp, ANJ
1. – 4.
PM – DPŠ GEG – TCHV
NBV
1. – 4. - DEJ
MAT – INF
TSV – GEG

ANJ
GEG, OBN
GEG
DEJ, OBN
DEJ
OBN
DEJ, OBN

PREDMETY , VYUČUJÚCI, TRIEDY
Slovenský jazyk a literatúra
PhDr. Zuzana Vilčková
Mgr. Barbora Labudová
Anglický jazyk
Ing. Eva Grigerová
Mgr. Barbora Labudová
Ing. Anna Štramová
Mgr. Ľudmila Jacková
PhDr. Darina Tomko-Králová
Dejepis
Mgr. Vladimír Jacko
PaedDr. Renáta Valková
Mgr. Gabriel Ličák
Geografia

V. B, VI.A, VI. B, IX. A
V. A, VII. A, VIII. A, VIII. B
VII. A, VIII. A, VIII. B, IX. A
V. B
V. A, V. B, VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A, VIII. B,
IX. A
VI. A, B
VI. A, B
V. A, VI. A, VI. B, VII.A
VIII. A, VIII. B, IX. A
V. B
64

Mgr. Mária Olejníková
Ing. Želmíra Struharňanská
Občianska náuka
Mgr. Zdenka Kukoľová
Mgr. Gabriel Ličák
Mgr. Vladimír Jacko
Mgr. Mária Olejníková

V. A, V. B
VI. A, VII. A, B, VIII. A, IX. A
VII. A
VI. A, IX. A
VIII. A, VI. B
VIII. B

ÚLOHY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
a) Na 2. stupni ZŠ v slovenskom jazyku a literatúre sa používa:
A/ Štátny vzdelávací program vymedzujúci povinný obsah výchovy
a vzdelávania platný od 1. 9. 2008 (7., 8. a 9. ročník ) a inovovaný ŠVP
platný od 1. 9. 2015 (5. ročník ) a od 1. 9. 2016 (6. ročník ), od 1. 9. 2017 (7.
ročník), od 1. 9. 2018 (8. ročník), 1. 9. 2019 (9. ročník).
b) Od 1. 9. 2008 a od 1. 9. 2015 vstúpili do platnosti základné pedagogické
dokumenty vymenované v bode č. 1 .
c) Zvýšenú pozornosť venovať príprave žiakov 9. ročníka na celoslovenské
testovanie žiakov a na prijímacie pohovory (PhDr. Zuzana Vilčková – vyučujúca
v 9. ročníku).
d) Na rozširovanie vedomostí v 8. a 9. ročníku využívať mimoškolské aktivity.
e) V súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR bude MŠVVaŠ SR pokračovať
v realizácii monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník ZŠ.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T-9 2020 sa bude vo všetkých
školách realizovať 6. apríla 2022. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci
príslušných tried školy. Za organizačné zabezpečenie procesu testovania v ZŠ
je zodpovedné vedenie školy. Za prípravu a metodické riadenie zodpovedá
NÚCEM. Kontrolu objektivity testovania zabezpečí Štátna školská inšpekcia
v spolupráci s MŠVVaŠ SR a školskými úradmi. Testovanie žiakov 5. ročníka
T-5 2020 sa v tomto školskom roku uskutoční 18. mája 2022.
f) Vytvárať podmienky na osvojenie metód individuálneho štúdia a využívania
rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie. Vytvárať podmienky na
realizáciu vyučovania a voľnočasových aktivít v žiackej knižnici a účasti na
otvorených hodinách organizovaných verejnými knižnicami.
g) Žiacka knižnica – od 1. 9. 2020 zodpovedná Mgr. Barbora Labudová. Pripraví
voľnočasové aktivity (viď termíny).
h) Dodržať počet a obsahové zameranie diktátov i kontrolných slohových prác
tak, ako je uvedené v osnovách slovenského jazyka pre každý ročník.
i) Dbať na spisovné vyjadrovanie žiakov, zdôrazňovať komunikatívnopoznávací princíp, rozvíjať tvorivosť a slovnú zásobu žiakov.
j) Vyhodnotenia kontrolných prác budú vyučujúci SJL a CJ odovzdávať Mgr.
Labudovej.
k) Uplatňovať školské predpisy pre oblasť integrácie začlenených žiakov.
l) Rozvíjať medzipredmetové vzťahy. Rozvíjať záujem o materinský jazyk
a literatúru, chápať ich ako kultúrne dedičstvo slovenského národa.
m) Prostredníctvom ovládania pravopisných princípov jazyka viesť žiakov
k zvyšovaniu jazykovej úrovne ich ústnych a písomných prejavov.
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n) V marci 2022 zorganizovať akcie venované mesiacu kníh. 16. marca si
pripomenúť Deň ľudovej rozprávky a osobnosť Pavla Dobšinského. 2. apríla si
pripomenúť Medzinárodný deň detskej knihy a osobnosť H. CH. Andersena.
o) Využívať metódy a postupy založené na skúsenosti a prepojené so životom interaktívne zážitkové učenie .
p) Rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, pestovať národné povedomie, rozvíjať
kultúrny prehľad.
q) Rozvíjať etické cítenie žiakov založené na ideách humanizmu, demokracie
a tolerancie a viesť ich k tomu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam
ľudských hodnôt.
r) Rozvíjať záujem o literatúru návštevou filmového a divadelného predstavenia,
prípadne výchovných programov. Zapájať žiakov do umeleckých a literárnych
súťaží – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín.
s) Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a
metodické príručky na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v ZŠ.
Odporúča sa využívať činnosť a podporné materiály Centra literatúry pre deti a
mládež a podpory čítania http://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania pri rozvíjaní
čitateľskej gramotnosti žiakov.
t) PhDr. Zuzana Vilčková a Mgr. Labudová navštívia so žiakmi mestskú
knižnicu, budú realizovať aktivity na rozvoj a podporu čítania, a to Literárne
popoludnie, Pasovanie čitateľov v školskej knižnici, Halloweenske popoludnie,
Popoludnie s vianočnou rozprávkou, Literárne popoludnie, Čítanie vo
dvojiciach, Čitateľský maratón a pod.
u) V 5. ročníku sa bude vyučovať podľa novej učebnice slovenského jazyka: J.
Krajčovičová: Nový slovenský jazyk 1. časť, 2. časť.
Termíny: počas šk. roku
Zodp.: PhDr. Z. Vilčková, Mgr. B. Labudová
CUDZIE JAZYKY
1. Na 2. stupni ZŠ v 5. – 9. ročníku vyučovať cudzie jazyky podľa:
A/ Štátneho vzdelávacieho programu ( 7., 8. a 9. ročník ).
B/ Školského vzdelávacieho programu ( 7., 8. a 9. ročník ).
C/ Inovovaného ŠVP a ŠkVP ( 5. a 6., 7., 8., 9. roč.).
2. Efektívne využívať cudzí jazyk na praktickú komunikáciu s využívaním jednotlivých
zručností – čítanie, počúvanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav, preklad,
praktickú komunikáciu.
3. Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výučbové
prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa
cudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s
ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.
5. Priebežne sledovať informácie na webovom sídle Európskeho centra pre moderné
jazyky.
4. Oboznamovať sa s kultúrou a civilizáciou krajín, v ktorých sa príslušným jazykom
dorozumieva.
5. Talentovaných žiakov zapájať do súťaží a olympiád.
6. Rozvíjať pozitívne postoje k štúdiu cudzieho jazyka i k používateľom cudzieho
jazyka.
7. Sledovať odborné články a publikácie na webovom portáli ŠPÚ.
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8. Dodržať počet, rozsah diktátov, ich hodnotenie, počet písomných prác, ich
zameranie podľa učebných osnov a ich hodnotenie. Vyhodnotenia kontrolných prác
za každý štvrťrok odovzdať vedúcej PK p. uč. Labudovej.
9.V anglickom jazyku zosúladiť uplatňovaný variant učebného plánu s potrebami,
možnosťami a podmienkami školy.
10. Maximalizovať používanie cudzieho jazyka pri bežnej komunikácii v triede.
11. Viesť žiakov k aktívnemu používaniu dvojjazyčných slovníkov a zamerať sa na
rozvoj tvorivého myslenia žiakov.
12. Zorganizovať Týždeň anglických rozprávok v 5. - 9. ročníku.
13. Uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú
samostatnosť a tvorivý prístup k práci.
14. Eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji
jazykových kompetencií.
15. PhDr. D. Tomko-Králová bude viesť záujmový útvar pre žiakov II. stupňa Angličtina
do vrecka
Termíny: počas školského roku
Zodp.: Ing. E. Grigerová, Mgr. B. Labudová, Ing. A. Štramová, Mgr. Ľ. Jacková, PhDr.
D. Tomko-Králová
DEJEPIS
1. Do učiva dejepisu včleňovať poznatky o regióne Spiša, o histórii mesta Spišské
Podhradie a jeho okolí.
2. Zapojiť žiakov do dejepisnej olympiády podľa možností.
3. Uskutočňovať prednášky, kvízy, besedy, projekty a exkurzie –
návštevu
historických pamiatok Sp. Podhradia a židovského cintorína, pamiatok v blízkom okolí,
pripraviť besedu o významných osobnostiach Spišského Podhradia a Spiša, projekt
Môj rodokmeň.
4. Rozvíjať úctu k tradíciám národa.
5. Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenosti
a prepojení so životom.
Termíny: počas školského roku
Zodp.: Mgr.V. Jacko, PaedDr. R. Valková, Mgr. Gabriel Ličák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GEOGRAFIA
Vedomosti žiakov dopĺňať najnovšími zemepisnými poznatkami a aktualitami.
Naučiť žiakov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami a národmi, vážiť
si ich tradície, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami.
Zapojiť žiakov do geografickej olympiády ( Ing. Struharňanská a Mgr.
Olejníková ).
Ing. Struharňanská a Mgr. Olejníková zorganizujú geografický kvíz.
Vážiť si prostredie, v ktorom žijeme a mať dostatok vedomostí o krásach
našej vlasti.
Sledovať informácie z tlače, rozhlasu, televízie i z odborných časopisov,
zaujímať sa o aktuálne zmeny na mape sveta.
Využívať programy a projekty centier environmentálnej výchovy.
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8.

Využívať výstupné učebné a metodické materiály z jednotlivých tém učebných
osnov environmentálnej výchovy zo schválených projektov MŠVV a Š SR.

Termíny: počas školského roku
Zodp.: Mgr. M. Olejníková, Ing. Ž. Struharňanská
ÚLOHY ČLENOV PK
1. Žiacka knižnica – Mgr. Barbora Labudová
2. Učiteľská knižnica – Mgr. Ľ. Jacková
3. Kabinet SJL – PhDr. Z. Vilčková
4. Kabinet CJ – Ing. A. Štramová
5. Kabinet DEJ – Mgr. V. Jacko
6. Kabinet GEG – Ing. Ž. Struharňanská
7. Príprava žiakov 9. ročníka na celoslovenské testovanie deviatakov a na
prijímacie skúšky – PhDr. Zuzana Vilčková
8. Príprava žiakov na T5 2022 – PhDr. Vilčková, Mgr. Labudová
9. Záujmový útvar Slovenčina v praxi – Mgr. Barbora Labudová

SÚŤAŽE
1. Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, súťaže zo slovenského jazyka
a literárne súťaže :
Zodp.: PhDr. Z. Vilčková
Mgr. B. Labudová
2. Dejepisné súťaže:
Zodp.: Mgr. V. Jacko,
PaedDr. R. Valková
Mgr. Gabriel Ličák
3. Geografická olympiáda a geografické súťaže :
Zodp.: Mgr. M. Olejníková
Ing. Ž. Struharňanská
4. Súťaže a olympiády z anglického jazyka
5. Zodp.: Ing. E. Grigerová
Ing. A. Štramová
PhDr. Darina Tomko-Králová

ČASOVÝ A OBSAHOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ PK
SEPTEMBER
Kontrola opatrení z posledného zasadnutia PK
Príprava plánu práce PK
Tematické plány jednotlivých predmetov
Rozdelenie úloh členom PK
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
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NOVEMBER
Kontrola opatrení
Plán práce PK
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok
Kontrola plnenia tematických plánov
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
JANUÁR
Kontrola opatrení
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok
Kontrola plnenia tematických plánov
Vyhodnotenie kontrolných prác zo SJL a CJ
Súťaže
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
APRÍL
Kontrola uznesení
Kontrola plnenia tematických plánov
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
Súťaže
Plnenie úloh PK
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
JÚN
Kontrola opatrení
Vyhodnotenie výchovno–vzdelávacích výsledkov za školský rok
Kontrola tematických plánov učiteľa
Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T9
Vyhodnotenie kontrolných prác zo SJL a CJ
Súťaže
Vyhodnotenie prijímacích skúšok žiakov 9. ročníka
Vyhodnotenie činnosti PK za školský rok 2020/2021
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
Plán vypracovala : Mgr. Barbora Labudová
Plán prerokovaný a schválený PK dňa : 8. 9. 2021
Súťaže
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
APRÍL
Kontrola uznesení
Kontrola plnenia tematických plánov
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Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
Vyhodnotenie kontrolných prác zo SJL a CJ
Súťaže
Plnenie úloh PK
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
JÚN
Kontrola opatrení
Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok
Kontrola tematických plánov učiteľa
Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T9
Vyhodnotenie kontrolných prác zo SJL a CJ
Súťaže
Vyhodnotenie prijímacích skúšok žiakov 9. ročníka
Vyhodnotenie činnosti PK za školský rok 2020/2021
Aktuality, problémy, diskusia
Závery, opatrenia, uznesenia
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03. Plán činnosti PK – výchovných predmetov na školský rok
2021/2022
Vedúca PK: PhDr. Zuzana Vilčková
Do predmetovej komisie výchovných predmetov sú zaradení učitelia, ktorí budú
v šk. roku 2021/2022 vyučovať výchovné predmety, a to:
ETV, NBV Mgr. Vladimír Jacko
HUV Ing. Jozef Dinda, Mgr. Vladimír Jacko, Mgr. Mária Olejníková, Mgr. Aneta
Fľaková
VYV Mgr. Aneta Fľaková, Mgr. Mária Olejníková
RGV PhDr. Zuzana Vilčková
TSV Mgr. Gabriel Ličák

Plán zasadnutí na školský rok 2021/2022
September
- vypracovať a schváliť plán práce PK VV predmety na školský rok 2021/2022,
- rozdeliť úlohy vyučujúcim jednotlivých predmetov,
- urobiť prehľad súťaží (predbežný)
November
- vyhodnotiť výsledky jednotlivých predmetov za 1. štvrťrok školského roku,
- súťaže a zapojenie sa do nich,
- kontrola opatrení,
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok,
- kontrola opatrení,
- súťaže – zapojenie sa, úspešnosť.
Apríl
- kontrola uznesení,
- kontrola plnenia tematických plánov,
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok,
- plnenie úloh PK.
Jún
- kontrola opatrení,
- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok,
- vyhotovenie podkladov do záverečnej správy,
- vyhodnotenie činnosti PK za školský rok 2021/2022.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí budú obsahovať:
- prezenčnú listinu,
- plán zasadnutia – program,
- prehľad akcií a súťaží v šk. roku 2021/2022,
- umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach,
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- informácie o plnení úloh učiteľov za jednotlivé predmety,
- opatrenia zo zasadnutí,
- konkrétne úlohy jednotlivých členov komisie do budúceho zasadnutia.
Prijaté opatrenia:
1. Pri vyučovaní sa riadiť:
- platnými učebnými osnovami
- časovo-tematickými plánmi
- vzdelávacími štandardmi
2. V časovo-tematických plánoch vyznačiť:
- vzdelávacie ciele
- výchovné ciele
- kľúčové kompetencie a prierezové témy
3. Kvalitu a efektívnosť vyučovania zvyšovať využívaním inovačných metód.
4. Do plánov zakomponovať prvky environmentálnej výchovy, výchovu k manželstvu
a rodičovstvu a správny postoj k drogám.
5. Uskutočniť opatrenia na zamedzenie šikanovania, zvýšenie pocitu bezpečnosti
u žiakov.
6.. V rámci predmetov NBV, ETV využiť vhodné tematické celky na posilnenie
tolerancie, znášanlivosti a odstraňovanie rasizmu.
7. Motivovať žiakov k samostatnému mysleniu a vyjadrovaniu svojich názorov.
8. Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov a prácu s informáciami, učiť žiakov
prezentovať výsledky svojej práce i svoje postoje, rozvíjať hodnotiace myslenie
žiakov.
9. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať analýzu zistení.
10.Žiakov zapájať do akcií v oblasti výchovy k ľudským právam, navštevovať kultúrne
pamiatky, organizovať exkurzie, zúčastňovať sa na výstavách.
Konkrétne úlohy:
(Prehľad úloh je všeobecný, počas roka budeme sledovať ponuky súťaží, priebežne
sa do nich zapájať.)
TSV Mgr. Gabriel Ličák
Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
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Floorbal
Basketbal
Futbal
Malý futbal
Plavecký výcvik
Viacúčelové cvičenie
Stolný tenis
Badminton
Volejbal
Cezpoľný beh
Lyžiarsky výcvik
HUV
Slávik Slovenska

Mgr. V. Jacko, Ing. J. Dinda, Mgr. A. Fľaková,
Mgr. M. Olejníková

VYV
Estetizácia priestorov školy

Mgr. A. Fľaková, Mgr. B. Labudová

Najkrajšia veľkonočná ozdoba

Mgr. A. Fľaková, Mgr. M. Olejníková

Účasť na výtvarných výstavách a celoslov. súťažiach Mgr. A. Fľaková,
Mgr. M. Olejníková
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04. Plán činnosti PK –prírodovedných predmetov na školský rok
2021/2022
Zoznam členov PK
MENO:
Mgr. Blahovská Alena
Mgr. Jacková Ľudmila
Ing. Dinda Jozef
Mgr. Kukoľová Zdenka
Ing. Špinerová Alžbeta
Ing. Štramová Anna
Mgr. Martina Vojtaneková

Aprobácia:
Učiteľka 1. stupňa
MAT - THD
FYZ - THD
MAT - INF
BIO - PEP
PEP – ANJ - BIO
MAT - FYZ

V rámci PK vyučuje:
INF
MAT
FYZ,THD
MAT, INF
BIO,CHE
BIO
MAT, FYZ

Vedúca PK: Mgr. Zdenka Kukoľová

Hlavné ciele činnosti na školský rok 2020/2021
1.

2.

3.

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 06. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací
program pre 2.stupeň ZŠ s číslom 2015-5129/5980:2-10A0. ZŠ budú podľa
inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2017, a to žiakov 5.,
6., 7., ,8. a 9. ročníka ZŠ.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
Priebežne kompletizovať, overovať a dopĺňať prírodovedné predmety, ich osnovy,
štandardy a časovo tematické plány podľa Školského vzdelávacieho programu a
inovovaného vzdelávacieho programu.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
Do vyučovania jednotlivých predmetov zaradiť prierezové témy podľa Školského
vzdelávacieho programu.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci

4.
Vo všetkých predmetoch rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského
vzdelávacieho programu.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
5.
Kvalitu vyuč. procesu zvyšovať využívaním inovačných metód, využívaním IKT
didaktických pomôcok a výukových programov.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
6.
Spolupracovať s koordinátorom prevencie drogových závislostí na škole a plniť
úlohy na eliminovanie nežiaducich javov (bližšie v pláne koord. PDZ).
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Termín: priebežne

Zodp.: vedúca PK

7.
Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné
s ľudskou dôstojnosťou žiaka. Postupovať podľa Vnútorného poriadku školy.
Termín: počas šk. roka
Zodp.: všetci čl. PK
8.

Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi.
Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a žiakov. V prípadoch oprávneného
podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, zneužívané, šikanované, je
ohrozovaný ich zdravý psychický a morálny vývin, bezodkladne v spolupráci
s vedením školy, VP, TU a koordinátorom PDZ riešiť vzniknutý problém.
Termín: priebežne.
Zodp.: RŠ, všetci vyučujúci

9.
Spolupracovať s výchovným poradcom na škole najmä pri hodnotení detí so
špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú
podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad dieťa
splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania postupovať podľa
Metodických pokynov na hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, využívať aj slovné hodnotenie. Riadiť sa pokynmi špeciálneho pedagóga
a výchovného poradcu.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
10.
Vytvárať vhodné podmienky a zamerať sa na zlepšenie dochádzky, správania
a vzdelávacích výsledkov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
11.
Dbať na estetickú úpravu zošitov žiakov, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť
(osvedčené didaktické a metodické materiály na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk.), komunikačné schopnosti a
zdokonaľovať úroveň písaného prejavu .
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
12.
Dôsledne pracovať so žiakmi vyžadujúcimi špeciálny prístup, riadiť sa ČTP pre
žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
13.
Motivovať
žiakov
a sebahodnoteniu.
Termín: priebežne

k samostatnému

mysleniu,

tvorivosti,

sebakontrole

Zodp.: všetci vyučujúci
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14.
V rámci kontinuálneho vzdelávania zvyšovať svoju vzdelanostnú úroveň. Využívať
ponuky MPC ŠIOV a VÚDPaP.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
15.
Využívať vzájomné hospitácie a konzultácie na zjednotenie výchovného pôsobenia
a výmenu skúsenosti a poznatkov. Termíny hospitácií sa budú odvíjať od
aktuálneho rozvrhu vyučujúcich a priebežne budú doplňované.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
16.
Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých
opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
17.
Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu; pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky
ich činnosti.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
18.
Činnosť PK orientovať na využívanie vzdelávacích štandardov a uplatňovanie
progresívnych metód. Skvalitniť prácu učiteľov pri uplatňovaní požiadaviek na
vedomosti a zručnosti žiakov, pri upevňovaní a preverovaní poznatkov a ich
hodnotení.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
19.
Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu ako prevenciu násilia v škole.
Termín: počas šk. roka
Zodp.: všetci čl. PK

Rozdelenie čiastkových úloh členom PK
v) Zamerať sa na prípravu žiakov
 5.ročníka na Testovanie 5 - 2022, ktoré sa uskutoční 18.5.2022,
 9.ročníka na celoslovenské testovanie vedomostí pod názvom
Testovanie 9 – 2022, ktoré sa uskutoční 6. a 7. apríla.2022 a náhradný
termín 21. a 22. apríla 2022.
Termín: priebežne
Zodp.: vyučujúci MAT
w) Uskutočniť Celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka v termíne podľa
Metodických pokynov Ministerstva školstva SR a priebežne na tento monitor
žiakov pripravovať.
Termín: priebežne
Zodp.: vyučujúci MAT a RŠ
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x) Počas školského roka napísať predpísané písomné práce z matematiky –
polročnú a koncoročnú písomnú prácu, urobiť analýzu výsledkov a prijať
opatrenia na zlepšenie.
Termín: priebežne
Zodp.: vyučujúci MAT
y) Aktualizovať Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorú vydalo
MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017. Zapracovať a aplikovať
Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP pre druhý stupeň ZŠ a rozvíjať
kompetencie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti vo všetkých prírodovedných
predmetoch, s dôrazom na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti
korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa. Spôsob implementácie určuje
„Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP
základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR, ktorá je dostupná na:
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/.
Termín: priebežne

Zodp.: všetci členovia PK

z) Venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti
a kompetencií žiakov v tejto oblasti. Skvalitniť prípravu žiakov v oblasti
informačných technológií a pripravovať ich pre život v informačnej spoločnosti.
Termín: priebežne
Zodp.: vyučujúci INF
aa) Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho
programu implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov
v školskom vzdelávacom programe. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu
a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu
a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju
Termín: priebežne
Zodp.: všetci členovia PK
bb) Využívať vo vyučovaní informačno - komunikačné technológie a edukačné
programy a pomôcky, ktoré máme v škole k dispozícii: notebook, počítač,
dataprojektor, interaktívna tabuľa a pod.
Termín: priebežne
Zodp.: všetci vyučujúci
Vedenie kabinetov:

Kabinet matematiky – Mgr. Ľudmila Jacková
Kabinet fyziky – Mgr. Martina Vojtaneková
Kabinet biológie a chémie – Ing. Alžbeta Špinerová
Kabinet informatiky – Mgr. Zdenka Kukoľová

Súťaže a podujatia organizované školou
V záujme vytvárania takých podmienok pre deti, aby mohli rozvíjať svoje
záujmy, nadanie a talent, podieľať sa na príprave a organizovaní súťaží a podujatí:
Súťaže a aktivity:
Matematika: Pytagoriáda

- Mgr. Jacková, Mgr. Kukoľová, Mgr. Vojtaneková
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Matematický klokan

- Mgr. Jacková, Mgr. Kukoľová, Mgr. Vojtaneková

Finančná gramotnosť – Ing. Salanciová OVB Allfinanz Slovensko – 9. ročník
´
Informatika: iBobor – 5. – 9. ročník – Mgr. Kukoľová
Fyzika: Fyzikálna olympiáda (8. – 9.roč.) - Ing. Dinda
Biológia: Biologická olympiáda - Ing. Špinerová
JOHNSON- beseda o dospievaní (7.roč. ) - Ing. Štramová
Popoludnie s biológiou – Ing. Štramová, Ing. Špinerová
Mladý záchranár: Mladý záchranár CO – Ing. Štramová, Ing. Dinda,
Zapojiť sa aj do ďalších súťaží podľa ponúk a záujmu žiakov.
Krúžková činnosť:
V záujme ponúknuť žiakom čo najviac voľnočasových aktivít sa členovia PK budú
podieľať na vedení krúžkov podľa záujmu a prihlášok detí.
Záujmové útvary : Klub matematikov – Mgr. Jacková
Mladý technik – Ing. Dinda

Plán zasadnutí PK
Harmonogram:
1. zasadnutie
2. zasadnutie
3. zasadnutie
4. zasadnutie
5. zasadnutie

-

september 2021
november 2021
január 2022
apríl 2022
jún 2022

Predmetová komisia bude na svojich zasadnutiach sledovať plnenie úloh podľa
plánu práce, kontrolovať plnenie časovo - tematických plánov, úloh prevencie
drogových závislostí, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu
a pod., úrovne kľúčových kompetencií, žiakov. Osobitná pozornosť bude venovaná
ochrane detí pred sociálno - patologickými javmi a šikanovaním. Priebežne bude
hodnotené správanie žiakov a dodržiavanie vnútorného poriadku školy. Členovia budú
informovať o práci s talentovanými žiakmi, bude sledované aj zapájanie sa žiakov do
mimovyučovacích aktivít školy.
Exkurzie:
Exkurzie pre žiakov II. stupňa budú plánované ako doplnok vzdelávacieho
procesu a teoretických vedomostí žiakov. Miesto a cieľ exkurzie budú upresňované
priebežne počas školského roka podľa finančných, dopravných možností a situácie
s COVID 19 a podľa aktuálnosti pre jednotlivé vyučovacie predmety. Zohľadnené budú
aj ponuky divadiel v regióne.
Plán práce PK je variabilný a podľa potreby bude doplnený ďalšími úlohami.
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Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti - I. stupeň


V rámci disponibilných hodín máme predmet Rozvoj čitateľskej gramotnosti
v 2.- 4. ročníku. Používame publikáciu Čítanie s porozumením 2,3,4 od
vydavateľstva TAK-TIK.
T: celoročne
Z: učitelia 2. – 4. ročníka



Literárne súťaž
T:celoročne

Z: učitelia 2.- 4. ročníka



Súťaže v umeleckom prednese : Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko
T: marec
Z: učitelia 1. – 4. ročníka



Využívanie žiackej knižnice.
T: celoročne

Z: učitelia 1. – 4. ročníka

Spolupráca s mestskou knižnicou – beseda so spisovateľom, čitateľský kvíz,
tematické besedy v jednotlivých ročníkoch
T: marec 2022
Z: učitelia 1. – 4. ročníka
Výstava kníh detských autorov
T: apríl

Z: učitelia ŠKD

Čitateľský maratón 2022
T: marec

Z: PaedDr. R. Valková






Beseda s detským spisovateľom
T: apríl

Z: Mgr. M. Toporcerová



Práca s detskými časopismi Včielka, Vrabček
T: celoročne
Z: ŠKD



Deň ľudovej rozprávky – Pavol Dobšinský
T: apríl
Z: ŠKD



Kniha moja kamarátka – blokové vyučovanie
T: apríl
Z: 1.-4. ročník vyučujúce



Deň detskej knihy – H. Ch. Andersen
T: apríl
Z: ŠKD





Popoludnie s knihou – čítanie série kníh
T: celoročne
Z: ŠKD
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Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti - 2. stupeň
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Pasovanie čitateľov v školskej knižnici
Termín: september 2021
Zodp.: PhDr. Vilčková, Mgr. Labudová
Čo čítajú naši učitelia
Halloweenske popoludnie v knižnici
Termín: október 2021
Zodp.: Mgr. Labudová, Mgr. Vilčková,
Čítanie vo dvojiciach
Termín: november 2021
Vianočná pošta
Popoludnie s vianočnou rozprávkou
Termín: december 2021
Zodp.: Mgr.Labudová, PhDr. Vilčková
Literárne popoludnia
Ypsilon – slovina je hra
Termín: január, február 2022
Zodp.: Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková
Vedenie žiakov k tvorivému písaniu – školský časopis Palešáčik
Termín: šk. rok 2021/2022
Zodp.: PhDr. Vilčková, Mgr. Labudová
Deň ľudovej rozprávky
Čitateľský maratón
Termín: marec 2022
Zodp.: Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková
Literárne exkurzie
Termín: šk. rok 2021/2022
Zodp.: PhDr. Vilčková, Mgr. Labudová
Recitačné súťaže - Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín
Termín: šk. rok: 2021/2022
Zodp.: Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková
Literárne hry na hodinách literatúry.
Termín: v šk. roku 2021/2022
Zodp.: PhDr. Vilčková, Mgr. Labudová
Hláskovacia súťaž v angličtine Spelling Bee.
Termín: marec 2022
Zodp.: Ing. E. Grigerová, Ing. A. Štramová
Dramatizácia príbehov na hodinách literatúry.
Termín: v šk. roku
Zodp.: Mgr. Labudová PhDr. Vilčková,
Knižnica – návšteva Mestskej knižnice v Sp. Podhradí – podľa ponuky
Termín: škol. rok
Zodp.: Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková
Olympiády z predmetov GEG, DEJ
Termín: celý školský rok
Zodp.: vyučujúci
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Aktivity koordinátorov pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
*
*
*
*
*
*
*

I. stupeň
Deň úcty k starším – Darček pre starých rodičov, triedne besiedky, pozdravy
Z: TU I. – IV. r.
T: október
Filipove dobrodružstvá
Z: TU I. – IV. r. – na TH
T: počas celého šk. roku
Vzťahy v triede – spolužiak – spolužiačka – beseda
Z: TU III. – IV. r., vych. I. – IV. r., vych.
T: počas celého šk. roku
Z húsenice motýľom - 4. r. – prednáška, beseda
Z: TU IV r.
T: október
Deň matiek – výroba darčekov, kultúrny program „Deň mám a starých mám“.
Z: ŠKD, TU
T: máj
Moja rodina – projekt pre III - IV.A ANJ
Z: Mgr. Toporcerová
T: december
Výroba darčekov pre budúcich prvákov
Z: TU I. – IV. r.
T: január

2. Aktivity koordinátorov pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu

II. stupeň
*
Priateľstvo, citový vývin v období dospievania, pozitívny vzťah k druhým, zmysel
prvých priateľstiev – V. r.
Z: Ing. Štramová – TU na THF v V. roč.
T: október
*
Kultivované dospievanie - VI. a VII. r. – beseda pre dievčatá.
Z: Ing. Špinerová
T: február
*
*

I. a II. stupeň
Úcta k matke – výroba darčekov pre mamky a staré mamy
Z: TU, vyuč. VYV na I. aj II. st.
T: máj
Návšteva kina, divadla so zámerom slušného správania
Z: TU na I. aj II. st.
T: šk. rok
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3. Aktivity koordinátorov pre prevenciu drogových závislostí
I. stupeň

Turistická vychádzka – 1.stupeň
Z: Mgr. Olejníková, PaedDr. Valková
Futbal – chlapci 1. stupňa
Z: Mgr. Teringová, Mgr. Olejníková
Nástenka – Medzinárodný deň bez fajčenia
Z: Mgr. Olejníková
Športové súťažné popoludnie – 1.A, 2.A
Z: Mgr. Batoryová, Mgr. Olejníková
Vybíjaná - dievčatá 1.stupňa
Z: Mgr. Batoryová, Mgr. Olejníková
Kvíz: Zdravý životný štýl – 3.A, 4.A
Z: Mgr. Toporcerová, Mgr. Olejníková
Dotazník o fajčení – 4.A
Z: Mgr. Olejníková, Mgr. Blahovská
Tvorivá dielňa – vianočná ikebana
Z: Mgr. Toporcerová, Mgr. Olejníková
Človeče nehnevaj sa! – súťaž pre 1.stupeň
Z: Mgr. Fľaková, Mgr. Olejníková
Popoludnie pri spoločenských hrách – 1.stupeň
Z: Mgr. Fľaková, Mgr. Olejníková
Poznáš svoj materinský jazyk? – kvíz – 3.A,4.A
Z: Mgr. Blahovská, Mgr. Olejníková
Turistická vychádzka – 1.stupeň
Z: Mgr. Olejníková, PaedDr. Valková
Celoročná práca na THF- témy s protidrog. temat.
Z: učiteľky 1. stupňa
Tvorivá veľkonočná dielňa
Z: Mgr. Olejníková, Mgr. Teringová

T: september
T: október
T: november
T: november
T: november
T: november
T: november
T: december
T: január
T: február
T: marec
T: apríl
T: v priebehu šk. r.
T: apríl

4. Aktivity koordinátorov pre prevenciu drogových závislostí
II. stupeň
*
Základné informácie o niektorých drogách – VII. – IX. r.; OBN, referáty žiakov
Z: uč. OBN
T: september
*
Ja a moje JA II., Učím sa učiť, Nestresuj sa stresom - prednášky
Z: Ing. Šutá, MP Education, RŠ
T: september
*
Prevencia proti drogám (zdravý životný štýl, schopnosť povedať „nie“; ako sa šíria
informácie o drogách) - VI. – IX. r; OBN, THF, BIO
Z. uč. OBN, TU, BIO
T: október
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*
Prečo drogu áno, prečo drogu nie - VIII. – IX. r.; OBN, THF, BIO, CHE
- báseň proti drogám – VII. – IX. r. – literatúra
- uverejnenie prác na nástenke!
- v školskom časopise
Z: v texte
T: november
*
Hry a činnosti zamerané na poznanie seba, svojich pocitov – knihy „Ako poznám
sám seba“ V. – IX. r.; THF
Z: uč. OBV, TU
T: šk. rok
*
Príznaky zneužívania drog, drog. závislosti VI. – IX. r., OV, BIO - referáty žiakov
*
*


Z: uč. OBV
T: december
Prečo siaha mladý človek po droge - VIII. – IX. r; OBV, THF, BIO, CHE
Z: uč. OBV, TU, PRI, CHE
T: šk. rok
Čo môžu urobiť rodičia pre svoje deti v boji proti drogám – VIII. – IX. r. OBV, THF
Z: uč. OBV, TU
T: šk. rok
Kde môžeš hľadať pomoc – adresy, linky dôvery – OBN, TH

Z: uč. OBN, TU
T: šk. rok
*
Stále a priebežné monitorovanie zmien v správaní detí a žiakov; zmeny hlásiť
koordinátorovi. Spolupracovať s odbor. zamestnancami CVPP Levoča.
Z: všetci vyučujúci, riad. školy
T: šk. rok
*
Svetový deň nefajčenia – školská nástenka; tried. hodiny s tematikou fajčenia; hod.
PRI, CHE, ETV, NBV – každý podľa svojej náplne
Z: uč. OBV, TU
T: Deň nefajčenia
*
Európsky týždeň boja proti drogám – nástenky; TH, film s danou tematikou,
športové a voľno časové aktivity s deťmi, besedy, tvorba projektov
Z: - uč. VYV, TU, TSV, HUV, NBV, ETV, BIO, CHE T: Európ. týžd. boja proti
drogám
 V rámci prevencie drogových závislostí vo výchovnovzdelávacom procese využívať
na I. st. ZŠ publikáciu C. Raynerovej „Nenič svoje múdre telo“ a na II. st. ZŠ publikáciu
Kašperovej a kol. „Ako poznám sám seba“ s metodickou príručkou pre učiteľov ako
doplnkový učebný text, spolupráca s políciou, prednášky, besedy, poradenstvo,
nácviky, tréningy
Z: pedag. zam. na II. st., I. st.
T: stály
 Spolupracovať s CPPPaP s CVPP v Levoči a SCŠPP Jablonov v rámci prevencie
drogových závislostí.
Z: RŠ, Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková
T: šk. rok
*
Drogy a kriminalita, drogy a násilie – VIII. r.- OBV - prednáška
Z: uč. OBV, TU
T: máj
*
DVD – Vypime si dievčatá
Z: uč. OBV, BIO, CHE
T: šk. rok
*
Tréningy v posilňovni
Z: uč. Mgr. Jacko
T: šk. rok
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5. Aktivity koordinátorov pre environmentálnu výchovu:

I. a II. stupeň
*
Zapojenie žiakov do súťaží s environmentálnou tematikou – Deň Zeme (blokové
vyučovanie), plagát 4. r. biologická olympiáda, Príroda a ja, zemepisná a dejepisná
olympiáda, úprava okolia školy – I. st.
*
Ja a moje JA II. - prednáška
Z: Ing. Šutá, MP Education, RŠ
T: september
Z: Koordinátori EV
T: podľa propozícií
*
Zúčastňovať sa so žiakmi na kultúrnych akciách:
a. výtvarné výstavy
b. divadelné predstavenie
c. výchovné koncerty
Z: všetci pedagógovia
T: šk. rok
*
Starostlivosť o okolitú zeleň
Z: vyučujúce I. stupňa
T: priebežne
*
Liečime sa s bylinkami - zber, vychádzka, čaj - 2. a 3. r.
Z: Mgr. Teringová, Mgr. Toporcerová
T: máj - jún
*
Čo vieš o vode? - kvíz
Z: Mgr. Teringová
T: apríl
 Organizovať pre žiakov:
a. exkurzie do výrob. podnikov
b. školské výlety (zameranie na poznávanie pamätihodností mesta a okolia)
c. vychádzky do okolia
d. návšteva ZOO – I. stupeň
e. návšteva Planetária – II. stupeň
f. poznávanie chránených území
g. vychádzky do okolia I. stupeň
Z: všetci pedagógovia
T: šk. rok
 Čo nám jeseň priniesla – súťaž pre I. – IV. roč.
Z: Mgr. Teringová
T: október
 Zapájať čo najväčší počet detí do zberu odpadových surovín (gaštany, papier, viečka
a tetrapaky, pet vrchnáky, použité batérie
Z: všetci pedagógovia a koordinátori
T: šk. rok
 Telových. súťaže – individuálne a kolektívne športy
Z: učitelia telesnej výchovy I. stupeň
T: šk. rok
 Estetizácia priestorov školy – stála výstavka det. výtv. prác
Z: vyuč. na I. st. , Mgr. Fľaková L.,
T: šk. rok
PaedDr. Valková, zdravotník – Mgr. Teringová
 Vyrob si zábavku z odpadu
Z: Mgr. Teringová
T: šk. rok
*
Vianočná ikebana - školská súťaž
Z: Mgr. Toporcerová, Mgr. Teringová
T: december
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*
*
*
*
*
*

Predvianočné upratovanie svojho okolia
Z: PaedDr. Valková, Mgr. A. Fľaková
Kŕmenie vtákov v zime
Z: PaedDr. Valková, Mgr. A. Fľaková
Jarné upratovanie svojho okolia
Z: PaedDr. Valková, Mgr. A. Fľaková
Rôzne aktivity podľa zadania Stromu života
PaedDr. Valková
Zber gaštanov, bateriek, drobného elektroodpadu
PaedDr. Valková
Recyklohry
PaedDr. Valková

T: november
T: január
T:
T: sept. – jún
T: sept. – jún
T: sept. – október

6. Zdravotná výchova






*










Organizovať aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania sa v rámci
dospievania v súlade s učebnými osnovami (besedy so psychológom, lekárom a pod.)
Z: zdravotník na I. a II. st.
T: šk. rok
Nestresuj sa stresom - prednáška
Z: Ing. Šutá, MP Education, RŠ
T: september
Týždeň zdravej výživy
Z: Ing. Špinerová
T: október
Vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždeň zdravia, Svetový deň duševného
zdravia - 3. 5, Svetový deň mlieka - beseda THF - I. st.
Z: zdravotník I. a II. st.
T: šk. rok
Deň mlieka a mliečnych výrobkov - CD - Cesta mlieka
Z: Mgr. Teringová
T: máj
Týždeň mozgu - didaktické hry, logické hry, hlavolamy, krížovky, súťaž 2., 3., 4. r. kvíz,
testy, Sudoku - I. stupeň a iné aktivity
Z: vyuč. I. stupňa
T: máj - jún
Súťaž Mladý záchranár CO
Z: Ing. Dinda, Ing. Štramová
T: podľa propozícií
Nástenky so zdravotnou výchovou. Na zdravotnú výchovu využívať www.zachranar.sk,
www.mladyzachranar.sk,
Z: všetci pedagógovia
T: šk. rok
Svetový deň výživy – týždeň na školách, spojený so zvýšenou spotrebou mlieka
a mliečnych výrobkov – nástenky a tr. hodiny
Z: Ing. Špinerová, vyuč. na I. stupni
T: október
Prevencia proti chrípke – nástenky
Z: Ing. Špinerová, Mgr. Teringová
T: 15. november
Svetový deň zdravia nástenka na dvore
Z: Ing. Špinerová
T: 7. apríl
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Národný program prevencie obezity - zdravý životný štýl
Z: THF – beseda – 1. stupeň
T:
JOHNSON – vých. - vod. program o dospievaní
Z: Ing. Špinerová
T: január
Svetový deň prvej pomoci
Z: Ing. Špinerová
T: 11. september
Svetový deň výživy – nástenka na hl. dvore
Z: Ing. Špinerová
T: 16. október
Prevencia chrípkových ochorení – I. , II. stupeň
Z: všetci pedagógovia
T: december
Svetový deň vody – nástenka na dvore
Z: Ing. Špinerová
T: 22. marec
Lekáreň z prírody – nástenka na dvore
Z: Ing. Špinerová
T: máj
Svetový deň životného prostredia – nástenka na dvore
Z: Ing. Špinerová
T: 5. jún
Zapojenie detí do pohybových aktivít, športu – vychádzky do okolia, hry, súťaže
Z: všetci pedagógovia
T: október, december,
marec, máj
Deň zdravej výživy – blokové vyučovanie
Z: TU 1. stupňa
T: október
Svetový deň ústneho zdravia – beseda Máme zdravé zuby, nácvik správneho čistenia
zubov - I. st.
Z: Ing. Teringová
T: 12. 9. - THF september

7. Dopravná výchova


*
*
*

V rámci učiva Ochrana človeka a prírody tematicky zamerať 1 vyučovaciu hodinu na
dopravnú výchovu ( cyklista a chodec na verejných komunikáciách)
Z: Mgr. Blahovská
T: viacúčelové cvičenie
Venovať mesačne 1 THF témam dopravnej výchovy - I. st.
Z: Mgr. Blahovská
T:
Prenosné dopravné ihrisko - I. stupeň
Z. Mgr. Blahovská
T: jún
Mladí dopraváci – Kvíz v každom ročníku I. stupňa
Z:
T: jún

8. Finančná gramotnosť

*

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov rôznymi aktivitami
Z: Mgr. Jacková ,Kukoľová, Dinda
T: šk. rok
Finančná sloboda – beseda p. Salanciová – 8. a 9. r.
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*

Z: Mgr. Jacková, Mgr. Kukoľová
T: šk. rok
Hry s finančným námetom – beseda – p. Benko – 6. a 7. r.
Z. Mgr. Kukoľová, Mgr. Jacková
T: šk. rok
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