
 

 
 

Základná škola M. R. Štefánika 
 

SNP č. 3, 900 28  Ivanka pri Dunaji 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plán práce školy 

 
2013/2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválený na pedagogickej rade dňa 23. 9. 2013 
 
 
 
 



 

Identifikačné údaje: 
 
Názov školy ZŠ M. R. Štefánika 
Adresa 
školy 

SNP 3, 900 28  Ivanka pri 
Dunaji 

Telefón +421 45943315 
Mobil 0907 199 199 
Email stefanik@zsivanka.sk 
web www.zsivanka.sk 
Riaditeľka Mgr. Vlasta Koudelová 
IČO 036071145 
Zriaďovateľ Obec Ivanka pri Dunaji 
 
 
Organizácia školského roka 
 
Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 
 
2013 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2013 (utorok). 
 
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 (piatok). 
 
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí 
 
sa 27. júna 2014 (piatok). 
 
 
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2013/2014 
 
Prázdniny  Posledný deň  

vyučovania pred 
začiatkom 
prázdnin  

Termín prázdnin  Začiatok 
vyučovania  
po prázdninách  

jesenné  29. október 2013 
(utorok)  

30. október –  
1. november 2013  

4. november 2013 
(pondelok)  

vianočné  20. december 2013 
(piatok)  

23. december 2013 
– 7. január 2014  

8. január 2014  
(streda)  

polročné  31. 1. 2014  
(piatok)  

3. február 2014  
(pondelok)  

4. február 2014 
(utorok)  

jarné  Banskobystrick
ý kraj, Žilinský 
kraj,  
Trenčiansky 
kraj  

14. február 
2014 (piatok)  

17. február –  
21. február 
2014  

24. február 
2014 
(pondelok)  

Bratislavský kraj,  
Nitriansky kraj,  
Trnavský kraj  

21. február 2014 
(piatok)  

24. február –  
28. február 2014  

3. marec 2014 
(pondelok)  

Košický kraj,  
Prešovský kraj  

28. február 2014 
(piatok)  

3. marec –  
7. marec 2014  

10. marec 2014 
(pondelok)  

veľkonočné  16. apríl 2014  
(streda)  

17. apríl –  
22. apríl 2014  

23. apríl 2014  
(streda)  

letné  27. jún 2014  
(piatok)  

30. jún –  
29. august 2014  

2. september 2014 
(utorok)  
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Plán práce školy pre školský rok 2013/2014 je vypracovaný na základe Plánu hlavných úloh 

MŠVVaŠ SR, ktorým sa realizuje Programové vyhlásenie vlády SR.  

Jednotlivé kapitoly sú spracované na základe hodnotenia uplynulého školského roka 

2012/2013 a na základe úloh rozpracovaných v ŠVP a ŠkVP, v Pedagogicko-organizačných 

pokynoch na školský rok 2013/2014. 

 

Vízia školy:  
Škola, preferujúca rovnosť šancí, škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším a zodpovedným 

za svoj rozvoj. Pokračovanie v transformácii súčasnej školy na moderné, kreatívne a zdravé 

výchovno-vzdelávacie zariadenie – školu, ktorej to myslí. 
 

Strategický cieľ: 

V priebehu najbližších rokov vytvoriť taký vyučovací systém, ktorý sa bude orientovať na 

získanie kľúčových kompetencií žiakov.  

Úspešnou realizáciou takýchto procesov v každom vyučovacom predmete žiaci získajú 

kompetencie na celoživotné vzdelávanie: 

  

1. komunikačné schopnosti a spôsobilosti  

2. schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy  

3. pracovať s modernými digitálnymi technológiami  

4. personálne a sociálne schopnosti  

5. tvorivý životný štýl 

 

Profilácia školy:  
Vysoká úroveň znalostí cudzích jazykov a vzdelanosti 

Rozvoj technického myslenia a digitálnej gramotnosti  
Zvyšovanie telesnej a psychickej zdatnosti 

Podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania 

Rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotovej orientácie 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Analýza výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2012/2013 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013  
 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 
Ročník Počet 

tried 
Počet 
žiakov 

Z toho 
začl. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začl. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 4 83  5 70 4 83 1 5 67 

2. 5 116  3 104 5 117  3 100 

3. 4 84  3 65 4 83  3 56 

4. 3 107  2 58 5 108 1 2 43 

5. 3 67 1  6 3 68 2  5 

6. 2 59 3   2 57 2   

7. 3 63 1   3 65 1   

8. 2 53 2   2 53 2   

9. 2 50    2 49    

Spolu 30 682 7 13 303 30 683 9 13 271 

 
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2012/2013 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet žiakov 83 117 83 108 68 57 65 53 49 683 

Študijné výsledky 

Prospeli 82 115 83 107 67 55 64 52 49 674 

Neprospeli 1 1 - - 1 1 - - - 4 

Neklasifikovaní - 1 - 1 - 1 1 1 - 5 

Budú opakovať 
ročník 1 1 - - 1 1 - - - 4 

Znížené známky zo správania 

Žiaci klasifikovaní 
2., 3. a 4. stupňom - 1 - - - - - - - 1 

Dochádzka 

Vymeškané 
hodiny 4738 6706 6358 7954 6664 6540 6324 5375 6470 57129 

Ospravedlnené 
hodiny 4737 6706 6357 7954 6351 6536 6302 5351 6451 56745 

Neospravedlnené 
hodiny 1 0 1 0 313 4 22 24 19 384 

  



 

Údaje o  počte zamestnancov v školskom roku 2012/2013 
 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
zamestnanci ZŠ – spolu 50 zamestnanci ŠKD 14 

Z toho PZ* 
43 

Z toho PZ 
13 

Z počtu PZ  - Z počtu PZ  - 
- kvalifikovaní 43 - kvalifikovaní 13 
- nekvalifikovaní - - nekvalifikovaní - 
- dopĺňajú si vzdelanie - - dopĺňajú si vzdelanie - 

Z toho NZ** 
7 

Z toho NZ 
1 

Z počtu NZ - Z počtu NZ - 
- školský psychológ*** - - upratovačky 1 
- špeciálny pedagóg -  - 
- asistent učiteľa -  - 
- upratovačky 4  - 
- ostatní  3 Školské stravovacie zariadenie 9 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ŠSZ 
73 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet PZ 56 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
 
 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Priebeh vzdelávania/počet Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 

MVP pre ZŠ  4 2 2  
Koordinátor drogovej prevencie 1 1   
Kurzy 5 5   
Konferencia 1 1   
Semináre 19 19   
 
 
Voľnočasové aktivity školy 
 
školskom roku  2012/2013  pracovali na škole záujmové útvary: 
 
názov krúžku:                                  vedúci krúžku:                                  
 
Slovenský jazyk                            Mgr. Hana Tereňová   

Anglický jazyk                         Mgr. David Ručka 

Hravá nemčina Mgr. Jana Petrová 

Matematika I. Mgr. Denisa Baričičová  

Matematika II.                         Ing. Agnesa Tisovská 



 

Chemický krúžok Mgr. Eva Choavncová  

Prírodovedný krúžok                       Mgr. Stanislava Gabovičová 

Počítačový krúžok Mgr. Ingrit Őlschlägerová 

Infovekáčik Mgr. Ingrit Őlschlägerová 

Vševedko Mgr. Ingrit Őlschlägerová 

Tvorivé dielne  PaedDr. Zuzana Krajňáková 

Dramatický krúžok Mgr. Gabriela Špačková  

Výtvarný krúžok Mgr. Jana Ježíšková 

Basketbal I. Mgr. Miroslava Petrovská 

Basketbal II. Mgr. Miroslava Petrovská 

Hádzaná Rudolf Dostál 

Futbal Jozef Paška  

 

 
Údaje o aktivitách a o prezentácii školy na verejnosti  
  
 

Názov projektu 
Termín začatie 

realizácie 
projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu Výsledky 

 1) Európa v škole    

 2) Angličtina v pesničkách    

 3) Partnerská škola ZŠ Pozořice (ČR)    

 4) Kúp si svoj strom 2004   

 5) Lesoochranárska škola 2008  
1. miesto za rok 2009 

Čestné uznanie 
za rok 2010 

 6) Modrá škola 2009   

 7) Baterky na správnom mieste 2010   

 8) Školské ovocie    

 9) Zdravá mliečna jedáleň    

10) Škola plná zdravia    

11/ Tenis do škôl 2010   

12)  Medzinárodný program ENOTreeDay 20. 5. 2011   

13) Naša knižnica  2011   

14) EF Bustour European 2011   

15) Mládež v akcií 2012   

16) Tri želania zlatej rybky a vodné víly 2013   

17) Pitné fontánky pre školy 2013  ocenenie pre školu 

18) Vodná akadémia 2013  ocenenie pre školu 
 
 
 



 

Dosiahnuté výsledky v predmet. olympiádach a súťažiach za školský rok 2012/2013 
 

 
 
SWOT analýza 

Silné stránky školy 

- pedagogický zbor, učitelia vykonávajú činnosti nad rámec svojich pracovných povinností 

- materiálne vybavenie školy 

- špičkové vybavenie IKT  

- atmosféra v škole 

- výsledky pri testovaní žiakov za posledných 10 rokov 

- výsledky súťaží a predmetových olympiád 

- úspešné projekty 

- výborná spolupráca s OcÚ v Ivanke pri Dunaji a v Zálesí, RŠ a RZ 

- vyučovanie cudzích jazykov 

 

Slabé stránky školy 

- nedostatočné finančné ohodnotenie učiteľov 

- nedostatok učebníc 

Umiestnenie                                                                                                                                                                                                                                                                         
dosiahnuté výsledky Názov 

súťaže, olympiády regionálne kolo krajské kolo celoslovenské 
kolo 

OANJ 2   
ONEJ 1,2 3  
DEJO 2,3   
MATO 1,1   
GEGO 1,1,3   
CHEO 1,2 14,17  
FYZO 1,3 12  
Pytagoriáda 1,1,2,2,3   
Luknárova Ivanka 1,1,2   
Európa v škole – výtvarná súťaž  2,3   
Beh M. R. Štefánika 1,1,2,2,3,3,3   
Družstvá 
Biblická olympiáda 2   
Basketbal - D 1 2  
Vybíjaná - D 2   
Cezpoľný beh - D 1 2  
Cezpoľný beh - CH 3   
Futbal – pohár mladších žiakov 2   



 

- nedostačujúci priestor pre činnosť ŠKD /ihrisko/ 

- časté zmeny v legislatíve 

 

Príležitosti 

- ponuka mimoškolských aktivít 

 - umiestnenie školy, školského klubu detí v jednom objekte 

- plavecký a lyžiarsky kurz 

- cezhraničné projekty 

 

Problémy 

- nevyhovujúca telocvičňa 

- nedostatočná ochrana školského areálu pred vandalizmom 

- nevyhovujúci športový areál 
 
V pláne práce  sú rozpracované postupy na odstránenie nedostatkov zistených pri rozbore  

poznatkov z kontroly vyučovacieho procesu a jeho výsledkov : 

- nedostatok motivujúcich prvkov vo vyučovaní 

- nedostatočne využívaná didaktická technika 

- stále malá variabilnosť vyučovacích metód, pracovných postupov a typov vyučovacích 

hodín 

- nedostatočná motivácia a často aj kontrola zo strany rodičov 

- často privysoké nároky a požiadavky rodičov na dieťa bez dôkladného zhodnotenia jeho 

  schopností 

- chýbajúce učebnice 

 

Hlavný cieľ školy na rok 2013/2014 

Pokračovať v budovaní výchovno-vzdelávacej inštitúcie reflektujúcej požiadavku zásadnej 

premeny tradičného vzdelávacieho systému na moderné.  

 

Špecifické ciele:  

 
1. Na základe vyhodnotenia ďalšej fázy zmeny pedagogickej koncepcie korigovať a 

definovať pedagogické stratégie a zapracovať ich do ŠkVP.  

2. Zvyšovať úspešnosť žiakov pri riešení praktických úloh vyžadujúcich aplikáciu vedomostí z 

viacerých vyučovacích predmetov. 

3. Eliminovať sociálno-patologické prejavy žiakov širokou ponukou mimoškolských aktivít. 



 

4. Zvýšiť schopnosť žiakov úspešne zvládať záťažové situácie.  

5. Zintenzívniť dialóg s odbornou verejnosťou a pokračovať v aktívnom dialógu s rodičmi a 

žiakmi v záujme ďalšieho zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 

6. Stabilizovať ponuku služieb v oblasti vzdelávania, kultúry a športu pre širšiu komunitu.  

7. Rozšíriť cezhraničnú spoluprácu s ČR a Rakúskom 

 

I. Hlavné  úlohy 
 

1. Realizácia  celoslovenského testovania žiakov Testovanie-9 

       

      Termín: 12. 3. 2014                                                   Zodp.: riaditeľka školy 

                  

2. V rámci pedagogických rád a triednických hodín prehlbovať poznatky a právne vedomie 

pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodnom dokumente  

Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa 

 

- zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým alebo 

psychickým násilím, poškodením alebo zneužitím, zanedbávaním alebo nedbalým 

zaobchádzaním, týraním alebo vykorisťovaním vrátane sexuálneho zneužívania   

 

      Úloha: trvalá                                                              Zodp.: vedenie školy, triedny učiteľ 

 

- v prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu žiakov, že deti sú 

fyzicky alebo psychicky týrané, zneužívané, šikanované, je ohrozovaný ich zdravý psychický 

a morálny vývin, bezodkladne riešiť problém 

 

      Úloha: trvalá                                                              Zodp.: vedenie školy, triedny učiteľ 

 

- v súlade s odporúčaním Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pre sexuálnym 

zneužívaním uskutočniť primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym 

zneužívaním v škole 

 

      Úloha: trvalá                                                              Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

 

- do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou 

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

všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Spolupracovať pritom 

s mimovládnymi organizáciami a umožniť pedagógom systematické ďalšie vzdelávanie 



 

v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014, 

rozpracovanou Koncepciou migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva 

a Národným akčným plánom pre deti na roky 2009 – 2012 

 

      Úloha: trvalá                                                              Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

 

3. V súlade s realizáciou Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania  

 

- implementovať environmentálnu výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho 

programu do obsahu jednotlivých učebných predmetov v ŠkVP  v zmysle Národnej stratégie 

pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016 

     Termín: september                                                    Zodp.: všetci učitelia, vedúci MZ a PK 

 

- rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na environmentálnu 

výchovu a vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé 

potraviny na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, čistú vodu, bezpečnú a zdravú 

dopravu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej recyklácie 

a zhodnocovania na správanie žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia  

 

- podporovať vzdelávanie v rámci environmentálnych výstav, podujatí a realizovanie 

projektov 

 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia  

 

- uskutočniť účelové cvičenia a didaktické hry zamerané na Ochranu človeka a prírody 

 

      Termín: október, jún                                                Zodp.: M. Petrovská, A. Tomčíková 

            

- v záujme posilnenia zdravia a telesného rozvoja detí organizovať ŠvP v súlade s vyhláškou 

MŠ SR č. 305/2008 Z.z. a prednostne využívať na tento účel objekty ŠvP zaradené v sieti 

školských zariadení 

 

      Termín: september           Zodp.: vedenie školy, triedny učiteľ 

 

- realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného  štýlu 

      Úloha: trvalá                           Zodp.: vedenie školy, triedny učiteľ 



 

- Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov 

 

    Úloha: trvalá                           Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia  

 

- Zapojiť sa do aktivít pri príležitostiach: 

- Svetový deň ústneho zdravia: 12. 9. 2013 

- Svetový deň duševného zdravia: 10.10. 2013 

- Svetový deň prevencie AIDS: 1. 12. 2013 

- Svetový deň nefajčenia: 31. 5. 2014 

- Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog: 26. 6. 2014 

    Úloha: trvalá                             Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia  

                                                         

4. Plnenie úloh Národného programu boja proti drogám 

  

- koordinátor primárnej prevencie vypracuje a realizuje preventívny program školy, 

spolupracuje s CPPPaP v Senci, odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva 

a sociálnych vecí 

     Úloha: trvalá                                                            Zodp.: koordinátor D. Ručka 

 

- realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem predchádzania a účinného riešenia 

sociálno-patologických javov a kriminality, venovať pozornosť žiakom z prostredia 

ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých je predpoklad vzniku drogovej závislosti 

     Úloha: trvalá                                                            Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

 

- v súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii pred toxikomániou vymedziť  

opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, na aktívoch 

rodičov informovať prijatých opatreniach, posilňovať zdravý životný štýl žiakov a realizovať 

programy podpory zdravia  

     Úloha: trvalá                                                             Zodp.:  vedenie školy, všetci učitelia 

 

- realizovať preventívne aktivity, program a projekty v rámci prevencie nežiaducich javov na 

škole ako je záškoláctvo, šikanovanie, zvýšené násilie, začínajúca trestná činnosť 

a eliminovať rizikové správanie, využívajúc výchovu k prosociálnemu cíteniu, právnemu 

povedomiu, demokracii a morálnym hodnotám,  vo výchovno-vzdelávacom procese pracovať 

s preventívnymi programami Cesta k emocionálnej zrelosti, Kým nie je neskoro, Správaj sa 

normálne 

 

      Termín: priebežne                                            Zodp.: koordinátor prevencie, triedny učiteľ       



 

- zabezpečiť uplatňovanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v školských 

priestoroch, tzn. zákaz fajčenia v priestoroch základnej školy ako aj v priestoroch školského 

ihriska 

 

      Termín: trvalý                                                     Zodp.: riaditeľka školy 

 

- v rámci rozpracovania Národného programu prevencie HIV/AIDS realizovať prevenciu 

v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočniť besedy s psychológom, resp. 

lekárom 

 

      Termín: priebežne                                   Zodp.: koordinátor prevencie, triedny učiteľ 

 

5. Oblasť humanitného vzdelávania 

 

- zapracovať do ŠkVP témy súvisiace s multikultúrnou výchovou 

- sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, ktorá bude viac prispievať 

k zlepšovaniu medziľudských vzťahov. V rámci výchovy a vzdelávania v zmysle plnenia 

uznesenia vlády SR č. 837/2002 prijatého Národného akčného plánu pre deti zabezpečiť 

úlohy:  

- venovať intenzívnu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie v predmetoch OBN a ETV, 

- venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom 

zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutých 

- zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny 

v správaní detí  a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, 

či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými 

orgánmi a organizáciami, 

- uskutočniť besedy zamerané na výchovu detí v oblasti prevencie trestnej činnosti, 

k problematike predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, 

- venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému 

rozvoju žiakov rozširovaním foriem TEV, TSV a pohybových aktivít zapojiť žiakov do 

Olympiády ľudských práv 

  

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: všetci učitelia       

 



 

- v zmysle plnenia uznesenia vlády SR č. 207/2002 prijatého Akčného plánu predchádzania 

všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom 

intolerancie: 

zabezpečiť systematické vzdelávanie pedagógov so zameraním na oboznámenie 

pedagogických zamestnancov so zákonom č. 85/2008 Z. z. (antidiskriminačný zákon), 

zabezpečiť uskutočnenie besied, zabezpečiť zintenzívnenie pôsobenia na žiakov v rámci 

jednotlivých vyučovacích predmetov 

 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

 

- Zapojiť žiakov do činnosti školského parlamentu 

  

      Úloha: trvalá                                                            Zodp. : S. Gabovičová 

 

- vyžadovať od žiakov dôslednosť, učiť ich reálne hodnotiť svoj výkon. Zobjektívňovať  

klasifikáciu žiakov a využívať ju ako stimul k vyššiemu výkonu. Vedomosť žiakov hodnotiť 

priebežne. Nepreťažovať žiakov zbytočnými úlohami a povinnosťami. Pri hodnotení 

a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú 

ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny dieťa nemá možnosť splniť alebo 

vykonať ich lepšie 

 

      Termín: priebežne                                                    Zodp.: všetci učitelia 

 

- pri klasifikácii a hodnotení žiakov dôsledne dodržiavať Metodický pokyn č. 22/2011 

s účinnosťou od 1. mája 2011  na hodnotenie žiakov základnej školy 

      Úloha: trvalá                                                             Zodp.: všetci učitelia  

 

6. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

- zapracovať do časovo-tematických plánov, informovať žiakov primerane k ich veku, 

využívať dodané učebné pomôcky 

 

      Termín: priebežne                                        Zodp. : koordinátor V. Lešková, všetci učitelia  

 

  7. Skvalitnenie realizácie povinnej telesnej výchovy,  telesnej a športovej výchovy 

- venovať pozornosť pohybovo zaostávajúcim žiakom 

 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp. : učitelia TEV, TSV 



 

- venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému 

rozvoju žiakov, rozširovaniu organizačných foriem telesnej výchovy, uplatňovaniu 

netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových aktivít, podľa potreby zabezpečiť 

vyučovanie TEV, TSV pre oslabených žiakov 

 

     Úloha: trvalá                                                            Zodp. : učitelia TEV, TSV 

 

- uskutočniť LVVK pre žiakov 7. ročníka a lyžiarsky kurz pre žiakov 1. stupňa 

 

      Termín: február 2014                                              Zodp.: S. Gabovičová    

- zorganizovať základný plavecký výcvik pre žiakov 1. ročníka 

      Termín: máj 2014                                                    Zodp.: ZRŠ, učitelia 1. ročníka 

- zorganizovať zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka 

 

      Termín: jún 2014                                                    Zodp.: P. Rummel 

 

8. Práca s talentovanými žiakmi 

 

- sledovať stav a kvalitu vyučovania cudzích jazykov 

 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: vedenie školy , vedúci PK CJ 

- dodržiavať harmonogram súťaží, zapracovať do plánu MZ a PK prípravu a realizáciu 

všetkých predmetových olympiád a súťaží v odborných vedomostiach a zručnostiach. 

Predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, školské športové 

súťaže považovať za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: vedúci MZ a PK, všetci učitelia 

 

- zabezpečiť účasť žiakov v okresných kolách 

 

      Úloha : podľa harmonogramu                                  Zodp.: vedúci MZ a PK 

 

- na škole zorganizovať školské kolo Pytagoriády  

 

      Termín: podľa harmonogramu                                Zodp.: Z. Bednárová 

- organizovať športové súťaže, účasť na športových súťažiach 

 

      Termín: podľa rozpisu súťaží                                  Zodp.: učitelia TEV, TSV       



 

- na 1. stupni ZŠ posilňovať čitateľskú gramotnosť, na 2. stupni ZŠ vytvárať podmienky na 

osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave 

na vyučovanie, vytvárať podmienky pre realizáciu vyučovania a voľnočasových aktivít 

v multimediálnej učebni 

 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: príslušní učitelia 

 

- podporovať vzdelávanie zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti, 

formovať kladný vzťah žiakov k literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 

zručnostiach a popoludňajšie čítanie v ŠKD 

 

      Úloha: trvalá                                                            Zodp.: príslušní učitelia, ŠKD 

 

- systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu a mimo vyučovacích aktivít 

 

      Úloha: trvalá                                                             Zodp.: príslušní učitelia 

 

- realizovať projekt Elektronizácia knižnice 

             

- realizovať projekt Staň sa tvorivým čitateľom (elektr. školský časopis) 

 

           Termín: jún 2014         Zodp.: M. Klimková 

 

- zapojiť žiakov do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

             Úloha: trvalá                                                      Zodp.: všetci učitelia 

     

- noc v knižnici                                                      Zodp.: Z. Kovalčíková, L. Varga, I. Pitáková 

 

Finančná gramotnosť: 

- implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti 

 

         Úloha: trvalá                                                        Zodp.: riaditeľka školy, vedúci MZ a PK 

 

9. Schválené a na školy dodané vzdelávacie štandardy používať pri vypracovaní časovo-

tematických plánov a pri výchovno-vzdelávacej práci  

 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci  



 

- aktívne podporovať zavádzanie moderných informačných technológií do jednotlivých 

predmetov 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

-  zapájať sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT  

- zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu a využívať stránky 

k bezpečnému používaniu internetu 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

   

10. Ďalšie vzdelávanie pedagógov, projekty profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom 

systéme 

- skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov 

- zapájať pedagógov do metodických orgánov, zabezpečovať účasť na metodických 

sekciách 

- zabezpečovať ďalšie vzdelávanie pedagógov v spolupráci s MPC 

- zapájať pedagógov na získanie I. a II. atestácie 

- zabezpečiť uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe a ich priebežné vzdelávanie 

- zvyšovať právne vedomie zamestnancov školy 

- zvyšovanie profesijných kompetencií triedneho učiteľa 

- výchovný poradca v podmienkach školy 

 

        Úloha: trvalá                                                         Zodp.: vedenie školy 

  11. Pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva úzko spolupracovať s CPPPaP 

v Senci, ako metodickým orgánom a sprostredkovávať prepojenie školy s odbornými 

inštitúciami 

 

               Úloha: trvalá                                                 Zodp.: vedenie školy, výchovný poradca 

12. V súvislosti so vzrastajúcou kriminalitou a rozmáhania šikanovania na školách 

spolupracovať s CPPPaP v Senci na eliminácii a prevencii šikanovania a ostatných sociálno-

psychologických javov v zmysle dôkladnej realizácie Dohovoru o právach dieťaťa 

 

              Úloha: trvalá                                                      Zodp.: vedenie školy, koordinátori 

13. V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity, schváleného vládou SR  

9. 1. 2008 organizovať voľno-časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, 

organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy umožniť žiakom voľné 

využívanie všetkých dostupných športovísk. Podporovať činnosť športových krúžkov vo 

voľnom čase, zvýšiť telesnú aktivitu aj pre chronicky choré deti v ŠKD. 

              Úloha: trvalá                                                        Zodp.: všetci učitelia 

 



 

II. Úlohy  všeobecného  a  pedagogicko-organizačného  charakteru 

 

- venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti pri práci, v úvodných hodinách poučiť žiakov 

o BOZP 

- dodržiavať zásady prevencie rizikového správania v školách a zdokonaľovať manažment a 

efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu úrazov 

      Úloha: trvalá                                                               Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

 

- dodržiavať zásady prevencie rizikového správania v školách a zdokonaľovať manažment a 

efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu úrazov 

 

  Úloha: trvalá                                                                    Zodp.: všetci učitelia 

 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných 

komunikáciách prostredníctvom zabezpečenia ich výcviku na detských dopravných ihriskách  

 

     Úloha: trvalá                                                                   Zodp.: všetci učitelia 

- dôsledne dodržiavať pracovný poriadok a vnútorný poriadok školy 

 

      Úloha: trvalá                                                                  Zodp. : všetci zamestnanci 

- dôsledne pracovať so základnými dokumentmi školy (triedna kniha, klasifikačný záznam, 

triedny  výkaz) 

      Úloha: trvalá                                                                   Zodp.: všetci pedagógovia 

 

- pravidelne podľa plánu uskutočňovať zasadnutia MZ a PK – rozpracovať hlavné úlohy školy 

pre jednotlivé MZ a PK 

 

      Úloha : trvalá                                                                  Zodp.: vedúci MZ a PK 

 

- spolupracovať so psychologičkou CPPPaP v Senci pri riešení výchovno-vzdelávacích 

problémov žiakov 

      Úloha: trvalá                                                           Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci  

 

- uplatniť aktivizujúce formy a metódy pre zvýšenie úrovne vedomosti žiakov, prijať opatrenia 

na zníženie počtu neprospievajúcich žiakov 

 

      Úloha: trvalá                                                                   Zodp.: všetci učitelia 



 

- využívať pokyny a rady koordinátorov - primárnej prevencie, výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu a environmentálnej výchovy 

 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

- zapájať žiakov do aktivít zameraných na pomoc ľuďom v hmotnej biede a chorým (Dobrá 

novina, Zbierka proti hladu, Deň narcisov) 

      Termín: priebežne              Zodp. M. Čaputová 

 

- dôsledne dodržiavať časový limit každej vyučovacej hodiny na osvojenie učiva, venovať 

pozornosť osobnosti žiaka, voliť individuálny prístup (začlenení žiaci) 

 

      Termín: priebežne                                                    Zodp.: všetci učitelia 

 

- príprave vyučovacej hodiny venovať maximálnu pozornosť, učivo prispôsobovať 

vedomostnej úrovni triedy, viesť žiakov k samostatnosti 

 

      Termín: priebežne                                                    Zodp.: všetci učitelia 

 

- venovať zvýšenú pozornosť výučbe cudzích jazykov 

 

      Termín: priebežne                                                    Zodp.: PK CJ 

 

- dôsledne sledovať prospech a dochádzku žiakov, zisťovať príčiny neúspechu a navrhovať 

spôsob na zlepšenie stavu 

 

      Termín: priebežne                                                     Zodp.: TU 

 

- netrestať žiakov zlými známkami, ale hľadať spôsob, ako ich získať pre prácu v predmete 

 

     Termín: priebežne                                                     Zodp.: všetci učitelia  

 

- formovať estetický vkus žiakov, dbať na kultúru reči 

 

      Termín: priebežne                                                    Zodp.: všetci učitelia 

 

- zápis do 1. ročníka uskutočniť v zmysle Metodického pokynu MŠVVaŠ SR 

      Termín: január 2014                                                 Zodp. : ZRŠ pre 1. stupeň 



 

 

- realizovať rozmiestňovací proces žiakov 9. ročníka v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR 

 

      Termín: február – jún 2014                                       Zodp.: výchovný poradca 

 

- využívať odbornú literatúru a odborné časopisy, získané poznatky overovať a uplatňovať   

pri modernizácii vyučovacieho procesu 

  

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: vedúci MZ a PK 

 

- zovšeobecňovať skúsenosti výborných učiteľov a vychovávateľov formou besied a 

otvorených hodín 

 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: vedúci MZ a PK 

 

- vypracovať a zosúladiť plán písomných prác v predmetoch SJL a MAT, dodržiavať zásadu 

jednej písomnej práce v jednom dni 

 

      Termín: september 2013                                         Zodp.: vedúci PK  SJL a MAT 

 

- vhodne využívať všetky dostupné učebné pomôcky, doplňovať podľa finančných možností 

kabinetné zbierky a literatúru 

 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: všetci učitelia, vedúci MZ, PK 

 

- zabezpečovať údržbu školy, opravy zariadenia a učebných pomôcok, udržiavať triedy 

v dobrom technickom stave. 

 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: vedenie školy, školník 

 

- vytvárať podmienky pre rozvoj záujmovej činnosti žiakov rôznymi formami ďalšieho 

záujmového vzdelávania, využívať vzdelávacie poukazy  

 

      Termín: priebežne                                                   Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

 

Kontrolná činnosť: 

- kontrolnú činnosť zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov 

- posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení práce školy 



 

- zapojiť ZŠ do Národného projektu Externé hodnotenie kvality školy – Model 

sebahodnotenia práce škôl a jeho využitie v praxi 

Termín: priebežne                                                        Zodp.: vedenie školy 

 

III. Školský klub detí 
 

- spracovať plán práce v ŠKD 

      Termín: september 2013                                                   Zodp.: vedúca MZ ŠKD 

 

Pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi 

rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania žiakov s rešpektovaním ich individuálnych 

osobitostí, potrieb a záujmov. Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi. 

 

     Úloha: trvalá                                                                         Zodp.: vychovávateľky ŠKD 

Zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarov motivovať žiakov k radostnému 

a spokojnému pobytu v ŠKD.  

Vybudovať v spolupráci s Rodičovským združením ihrisko pre činnosť ŠKD 

 

Termín: október 2013                                                                 Zodp.: vedúca ŠKD 

 

IV. Spolupráca s aktívom rodičov, radou školy, verejnosťou 
  

- spolupracovať s rodičmi žiakov pri výchove a vzdelávaní, výrazné poruchy v správaní, 

záškoláctvo v záujme ochrany dieťaťa okamžite riešiť v spolupráci s CPPPaP a Úradom 

práce a sociálnych vecí v Senci a Obecným úradom v Ivanke pri Dunaji 

 

     Termín: priebežne                                                                 Zodp.: všetci učitelia 

 

- spolupracovať s Rodičovským združením školy a Radou školy a OcÚ v Ivanke pri Dunaji 

a v Zálesí pri riešení niektorých materiálno-technických problémoch školy 

 

     Termín: trvalý                                                            Zodp.: vedenie školy, všetci učitelia 

 

- informovať rodičov o vyučovacích výsledkoch, správaní a dochádzke ich detí, 

o možnostiach uplatnenia po skončení ZŠ, organizovať stretnutia rodičov s pedagógmi školy 

 

     Termín: trvalý                                                           Zodp.: TU, vedenie, výchovný poradca 



 

- predkladať Aktívu rodičov a Rade školy stav a hospodárenie školy, informovať o výchove 

a vzdelaní na zasadnutiach 

 

     Termín: polročne                                                                    Zodp.: riaditeľka školy 

 

- spolupracovať s OcÚ v Ivanke pri Dunaji a v Zálesí na riešení rôznych problémov školy 

- pripraviť programy pre akcie OcÚ v Ivanke pri Dunaji: Deň matiek, oslobodenie obce, pietna 

spomienka na M. R. Štefánika, májovica a podľa požiadaviek OcÚ 

- zapojiť viac organizácií do činnosti školy 

- získavať rodičov pre prácu vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti detí 

- vypracovať projekty na skvalitnenie výchovnovzdelávacej práce školy 

 

     Termín: trvalý                                                                           Zodp.: všetci učitelia 

 

V. Plán a obsah pedagogických rád a pracovných porád 
 

Pedagogické rady 
Prerokovanie a schválenie plánu práce školy 

Prerokovanie a schválenie Výchovného programu (ŠKD) 

Schválenie školského poriadku  

Pracovný poriadok pre učiteľov a ostatných zamestnancov školy, BOZ, PO 

Prerokovanie a schválenie Školského vzdelávacieho programu 

Prerokovanie a schválenie hodnotenia v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy vydanom MŠVVaŠ SR. Hodnotenie žiaka sa vykonáva 

v 1. - 9. ročníku klasifikáciou 

Prerokovanie návrhu začlenených žiakov 

Prerokovanie rokovacieho poriadku 

Prerokovanie a schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2012/2013 

MZ a PK (nové začlenenie kompetencií) 

Organizačné pokyny 

                                                                                                        T: 23. 9. 2013 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok  

Správania, starostlivosť o talentovaných a zaostávajúcich žiakov 

Zapojenie do súťaží                                                                             

Predbežný záujem o budúce povolanie žiakov                                                                       

Práca MZ a PK, plnenie plánu a učebných osnov 

                                                                                                         T: 13.11. 2013 



 

Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok 

Informácie z kontrolnej a hospitačnej činnosti 

Informácie o predmetových a športových súťažiach, opatreniach pre slabo prospievajúcich 

žiakov 

Práca MZ a PK, plnenie plánu práce 

Hospodárenie školy 

                                                                                                         T: 22. 1. 2014 

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok 

Práca MZ a PK, plnenie plánu práce 

Informácie z kontrolnej a hospitačnej činnosti  

                                                                                                           T: 16. 4. 2014 

 
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za 2. polrok 

Výsledky práce MZ a PK – vyhodnotenie súťaží 

Hospodárenie školy 

                                                                                                           T: 23. 6. 2014  
Pracovné porady 

 
Hodnotenie pedagogických zamestnancov za obdobie od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

Príprava zabezpečenia školského roka 2013/2014 

Rozdelenie úväzkov, rozvrh 

Komisionálne skúšky, zloženie komisií 

Príprava slávnostného otvorenia školského roka 

                                                                                                            T: 27. 8. 2013 

Výsledky opravných skúšok 

ŠkVP  

Príprava MZ a PK, plánov koordinátorov         T: 23. 9. 2013 

                                                                

                                                

VI. Personálne  zabezpečenie  školy 
 
  
Riaditeľka školy:                      Mgr. Vlasta Koudelová 
zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. st.:  Mgr. Helena Chebeňová 
zástupca riaditeľky školy pre 2. st.:      Mgr. Milan Ribán 
 
 
vedúca ŠKD: Mgr. Michaela Burtovská 
vedúca ŠSZ: Kvetka Holzingerová 
výchovný poradca: Mgr. Milan Ribán 
 



 

Koordinátori 
 
Informatizácie:                Mgr. Denisa Baričičová 
Primárna prevencia: Mgr. David Ručka 
Environmentálna výchova: Mgr. Stanislava Gabovičová 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Viera Lešková 
 
 
 
 
Triedni učitelia: 
 
I.A  Matilda Antalicová     
I.B Mgr. Lenka Dendisová     
I.C Mgr. Gabriela Kováčová     
I.D Mgr. Monika Klimková     
II.A Mgr. Zuzana Kovalčíková     
II.B Mgr. Iveta Pitáková     
II.C Mgr. Gabriela Špačková     
II.D Mgr. Lenka Varga     
III.A Mgr. Stanislava Gabovičová     
III.B Mgr. Jana Ježišková     
III.C Mgr. Katarína Gemeranová     
III.D Mgr. Ingrit Őlschlägerová     
III.E Mgr. Jana Petrová     
IV.A Mgr. Zuzana Bednárová     
IV.B Mgr. Tatiana Zibalová     
IV.C Mgr. Alžbeta Tomčíková     
IV.D Mgr. Zuzana Fibingerová     
V.A Mgr. Barbora Hincová     
V.B RNDr. Marta Lovásková     
V.C Mgr. Martina Zigová     
V.D Mgr. Mária Čaputová     
VI.A Mgr. Helena Rabčanová     
VI.B Mgr. Ľudmila Kohútová     
VI.C Ing. Agnesa Tisovská     
VII.A Ing. Viera Lešková     
VII.B Mgr. Miroslava Petrovská     
VIII. A Mgr. Mária Jaslovská     
VIII.B Mgr. Miroslava Mendelová     
VIII.C Mgr. Hana Tereňová     
IX.A Mgr. Monika Vašková      
IX.B Mgr. Denisa Baričičová     
 
 
Netriedni učitelia: 
 
Mgr. Pavol Hulík 

Mgr. Eva Chovancová 

Mgr. Oľga Kluková 
Mgr. David Ručka 
Mgr. Pavel Rummel 



 

Školský klub detí: 
 

Mgr. Michaela Burtovská,  vedúca 
ŠKD 

 Ľudmila Antalicová  
 Iveta Fröhlichová 

Mgr. Martina Krajčovičová 

 Zdenka Krištofičová 
 Mária Mičeková 
Mgr. Jana Oráčová 
Mgr. Martina Slivková 
 Beata Szemanová 
Mgr. Tamara Vániková 
 
 
Prevádzkoví zamestnanci školy: 
         
ŠSZ 
vedúca: Kvetka Holzingerová 
 
adm. pracovníčky: Oľga Karavanová    
 Eva Vithalmová   
školník: Peter Múčka    
    
kurič: Peter Múčka    
upratovačky: Johana Nagyová kuchárky:   Beáta Méryová 
  Marta Jambrichová       Mária Struharňanská 
  Helena Blahutová   Jolana Kuruczová 
  Renáta Salkovičová                                                         Jana Bezáková 
                      Martin Tereň                                                                     Marta Letenayová 
  Jana Drobcová 
  Marta Fülleová 
  Marcela Cisiková 
  Alžbeta Halabrínová 
 
Zloženie Rady školy  
 
predseda: Matilda Antalicová 
podpredseda: Mgr. Gabriela Špačková 
členovia: Mgr. Stanislava Gabovičová 
 Tatiana Letenayová 
 Oľga Karavanová 
 PhDr. Peter Kopecký, CSc. 
 MUDr. Róbert Podivinský  
 Adriana Jakubíková  
 Lucia Koišová 
 Ing. Lenka Drobcová 
 Ing. Martin Šaulič 
 
Aktív rodičov  
 
tvoria zástupcovia z každej triedy 
predseda: Adriana Jakubíková  



 

Delegovanie právomocí    

Koordinátori Školského vzdelávacieho programu : 
Mgr. Milan Ribán 
Mgr. Helena Chebeňová 
 
Kontrola pedagogickej dokumentácie : 
1. - 4. ročník   Mgr. Helena Chebeňová  
5. - 9. ročník   Mgr. Milan Ribán 
 
Školská knižnica  Mgr. Monika Klimková 
     
 
Učebnicový fond   Mgr.  Alžbeta Tomčíková    1. - 4. roč.    

 Mgr.   Mária Jaslovská        5. - 9. roč.   
 
 

Zdravotník   Mgr. Lenka Dendisová        I. stupeň 
    Mgr. Miroslava Petrovská   II. stupeň 
 
Kronika   Mgr. Tatiana Zibalová 
 
CO a PO                                Peter Múčka 
 
 
VII. Metodické  združenia,  predmetové komisie a kabinety 
 
Metodické združenia: 
 
Metodické združenie učiteľov 1. – 2. ročníka: vedúca Matilda Antalicová 

Metodické združenie učiteľov 3. – 4. ročníka: vedúca Mgr. Stanislava Gabovičová 

Metodické združenie ŠKD: vedúca Mgr. Michaela Burtovská 

 

Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti: 
 

Jazyk a komunikácia: vedúca Ing. Agnesa Tisovská 

Predmet SJL: zodpovedná Mgr. Martina Zigová 

Predmet ANJ v 1. – 4. ročníku: zodpovedná Mgr. Ľudmila Kohútová 

Predmet ANJ v 5. - 9. ročníku: zodpovedná Ing. Agnesa Tisovská 

Predmet NEJ: zodpovedná Mgr. Monika Vašková  

Človek a príroda: vedúca Ing. Viera Lešková 

Predmet FYZ: zodpovedná Mgr. Eva Chovancová 

Predmet CHE: zodpovedná Mgr. Eva Chovancová 

Predmet BIO: zodpovedná Ing. Viera Lešková 

Človek a spoločnosť / Človek a hodnoty: vedúca Mgr. Helena Rabčanová 

Predmet DEJ, OBN, ETV: zodpovedná Mgr. Miroslava Mendelová 

Predmet GEG: zodpovedná Mgr. Helena Rabčanová 

Predmet NBV: zodpovedná Mgr. Mária Čaputová 



 

Matematika a práca s informáciami / IFV: vedúca Mgr. Denisa Baričičová 

Človek a svet práce / Umenie a kultúra / Zdravie a pohyb: vedúca Mgr. Miroslava Petrovská 

Predmet SEE, THD: zodpovedný Mgr. Milan Ribán 

Predmet VYV, VUM: zodpovedná Mgr. Monika Vašková 

Predmet HUV: zodpovedný Mgr. Pavol Hulík 

Predmet TSV: zodpovedná Mgr. Miroslava Petrovská 

 

Náplň práce MZ a PK:  

Vypracovať celoročný plán práce (vychádzať z požiadaviek školy, plánu práce školy, POP). 

Zasadnutie zamerať na rokovanie o dosiahnutých výsledkoch, metodike vyučovania, 

hodnotení žiakov, materiálnom vybavení predmetov, modernizácii vyučovania... 

 

Kabinety, správcovia odborných učební: 
 
Fond učebníc 1. st.: Mgr. Alžbeta Tomčíková  
                       2. st.: Mgr. Mária Jaslovská 
  
Školská knižnica: Mgr. Monika Klimková 

Fyzika:  Mgr. Eva Chovancová 

Chémia:  Mgr. Eva Chovancová 

Svet práce: Ing. Viera Lešková 

Technika: Mgr. Milan Ribán 

Biológia: Ing. Viera Lešková 

Geografia: Mgr. Helena Rabčanová 

Dejepis: Mgr. Miroslava Mendelová 

Telesná výchova 1. st.: Mgr. Stanislava Gabovičová 

Telesná a športová výchova 2. st.: Mgr. Pavel Rummel 

Výtvarná výchova: Mgr. Tatiana Zibalová 

Kronika: Mgr. Tatiana Zibalová 

BOZP, PO: Peter Oboril 

CO: Mgr. Milan Ribán 

Zápisnice: Mgr. Mária Jaslovská 

Technik počítačov: Ján Durec, Setrex, s.r.o 

 

Odborná učebňa informatiky 1: Mgr. Zuzana Kovalčíková 

Odborná učebňa informatiky 2: Mgr. Denisa Baričičová 

Odborná učebňa informatiky 3: RNDr. Marta Lovásková 

Interaktívna učebňa: Mgr. David Ručka 

 

 



 

Odborná učebňa AJ 1: Mgr. David Ručka 

Odborná učebňa AJ 2: Mgr. Oľga Kluková 

Odborná učebňa AJ 3: Mgr. Ľudmila Kohútová 

 
 
Vedúci kabinetných zbierok a odborných učební sú povinní zabezpečiť ochranu učebných 

pomôcok a didaktickej techniky, uschovať techniku každý deň po vyučovaní v kabinete, 

odbornej učebni, kontrolovať zbierky učebných pomôcok, viesť evidenciu všetkého materiálu, 

sú zodpovední za úplnosť evidencie, očíslovanie, požičiavanie učebných pomôcok a 

didaktickej techniky 

Na zabezpečenie dôslednej inventarizácie všetkého majetku školy, návrh vyraďovania 

spotrebného a nefunkčného materiálu je ustanovená inventarizačná komisia a vyraďovacia 

komisia v tomto zložení: 

Predseda: Oľga Karavanová 

Členovia: Mgr. Helena Chebeňová 

                Mgr. Milan Ribán 

 
VIII. Kritéria pre hodnotenie zamestnancov školy pre školský rok 2013/2014 
 
Pedagogickí zamestnanci 
- Vypracovanie projektu 
- Vedúci krúžku 
- Vedúci MZ alebo PK 
- Správca kabinetu 
- Zapojenosť (žiakov) do súťaží 
- Ďalšie vzdelávanie pedagógov 
- Úspešnosť žiakov na súťažiach 
- Včasné a kvalitné plnenie úloh stanovených nad rámec povinností 
 
Nepedagogickí zamestnanci 
- Včasné a kvalitné plnenie úloh 
- Plnenie úloh nad rámec povinností 
 
IX. Rozpis  úloh 
 
August - september  
Organizačné zabezpečenie školského roka 2013/2014 
Plán práce na školský rok, schválenie 
Príprava ŠvP  
Vnútorný  poriadok školy, aktualizácia 
Kontrola úväzkov, rozvrh hodín  
Kompletizácia údajov o žiakoch, triedna agenda a štatistické údaje o škole 
Pracovná porada s vedúcimi MZ, PK, ŠKD 
Zasadnutie MZ a PK, schválenie plánu 
Kontrola BOZP a PO (školenie nových pracovníkov) 
Pracovná porada s nepedagogickými zamestnancami 
Plán prípravy projektov 
Triedne aktívy ZRŠ  
 
 



 

Október 
Sledovanie účasti učiteľov na vzdelávaní 
Návrh na vyradenie učebných pomôcok - inventarizačná komisia 
Požiadavky na doplnenie kabinetných zbierok  
Plán písomných prác - vedúci MZ, PK 
Zisťovanie záujmov žiakov o povolania  
Príprava žiakov na športové a predmetové súťaže 
Kontrola dodržiavania školského poriadku a pracovného poriadku 
Hospitačná činnosť - motivácia a aktivácia na hodinách 
Účelové cvičenie zamerané na Ochranu človeka a prírody 
 
November 
Pedagogická rada - hodnotenie výsledkov za 1. štvrťrok 
Schôdze MZ, PK 
Humanizácia a práva dieťaťa                  
Kontrola dokumentácie školy a záznamov krúžkovej činnosti 
Činnosť ŠKD 
Hospitačná činnosť - progresívne metódy, využitie IKT 
 
December 
Národný program boja proti drogám 
Inventarizácia majetku školy 
Plán dovoleniek a náhradného voľna 
Hospodárenie a rozpočet (zhodnotiť) 
Hospitačná činnosť - hodnotenie a klasifikovanie žiakov 
Triedne aktívy ZRŠ 
 
Január 
Pedagogická rada - hodnotenie výsledkov za 1. polrok 
Kontrola písomných prác z MAT a SJL 
Zasadnutie MZ a PK - výsledky práce za uplynulé obdobie 
Zápis do 1. ročníka 
Hospitačná činnosť – rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov 
 
Február 
Telesná výchova, účasť žiakov na LVVK 
Účasť na predmetových olympiádach 
Príprava na OK vedomostných súťaží, olympiád 
Kontrola rozmiestnenia žiakov 9. ročníka 
Kontrola plnenia úloh triednických hodín 
 
Marec 
Deň učiteľov  
Testovanie 9 – 2014 
Kontrola pedagogickej dokumentácie 
Činnosť ŠKD 
Pracovná porada s nepedagogickými zamestnancami 
Kontrola projektov 
 
Apríl 
Kontrola vyučovania cudzích jazykov 
Environmentálna výchova 
Pedagogická rada - hodnotenie výsledkov za 3. štvrťrok  
Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov 
Zasadnutie MZ a PK - výsledky práce za uplynulé obdobie  
Kontrola pripravenosti žiakov na prijímacie skúšky 
Triedne aktívy ZRŠ  



 

Máj 
Hospitačná činnosť - hodnotenie vedomostí žiakov 
Kontrola výchovy k manželstvu 
Kontrola krúžkovej činnosti 
Základný plavecký výcvik pre žiakov 1. ročníka 
Plán exkurzií a výletov 
Činnosť ŠKD 
 
Jún 
MDD – zabezpečenie a program 
Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka 
Účelové cvičenie zamerané na Ochranu človeka a prírody 
Záverečné písomné práce - vyhodnotenie 
Pedagogická rada - hodnotenie výsledkov za 2. polrok 
Vyhodnotenie práce MZ a PK 
Kontrola pedagogickej dokumentácie  
Výkazy a správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch práce školy 
Predpokladaná organizácia budúceho školského roka 
Plán dovoleniek  
Pracovná porada s nepedagogickými zamestnancami 
Služby počas prázdnin – zadelenie 
 
 
 X. Súťaže a olympiády              
 
Jazyková olympiáda ANJ – Project Competition 
 

Ing. Tisovská 
 

Jazyková olympiáda NEJ     
Olympiáda SJL                                                                                                  
Európa v škole 
Luknárova Ivanka 
Hviezdoslavov Kubín 
Šaliansky Maťko 
Dejepisná olympiáda        

 Mgr. Vašková 
 Mgr. Tereňová 
 
 
 
 
Mgr. Mendelová 

Matematická olympiáda 
TAK -TIK 
P - MAT 
I - BOBOR 
Pytagoriáda 
Školská súťaž o najlepšiu triedu z matematiky 
Fyzikálna olympiáda 
Chemická olympiáda 
Biologická olympiáda 
Geografická olympiáda 
Biblická olympiáda 
Ľudovít Štúr - kvíz 
Súťaže informatiky 

Mgr. Baričičová  
 
 
Mgr. Baričičová 
Mgr. Gabovičová 
 
Mgr. Chovancová 
Mgr. Chovancová 
Ing. Lešková 
Mgr. Rabčanová 
Mgr. Čaputová 
Mgr. Tereňová 
Mgr. Baričičová 
 

Súťaže výtvarnej výchovy 
Čítame s Osmijankom 
Súťaže hudobnej výchovy - Slávik Slovenska 
Bezpečne na internete - Ovce 
Športové súťaže 
 
 
Olympiáda ľudských práv 
 

Mgr. Zibalová 
Mgr. Tomčíková 
Mgr. Špačková 
Mgr. Baričičová 
Mgr. Rummel 
Mgr. Petrovská 
Mgr. Dendisová 
Mgr. Tereňová 
 



 

XI. Exkurzie, výlety  
 
 

Ročník: 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

Exkurzia: 
 
Oáza Sibírskeho tigra 
Biofarma Stupava 
ZOO Bratislava 
 
Dopravné ihrisko Galanta 
Výcvikové stredisko UK – 2 Ivanka pri Dunaji 
Ekopark Čierna voda 
Devín 
Bratislavský hrad, Prírodovedné múzeum 
Bzince pod Javorinou, Piešťany 
Parlament, centrum Bratislavy 
Daphne 
 
Hlohovec, planetárium 
Rakúsko 
Hrad Devín 
 
Historické vozidlá 

Termín: 
 
máj 
jún 
jún 
 
september 
máj  
 
október 
apríl 
máj 
máj 
máj 
 
október 
apríl 
jún 
 
október 

 

 Rajecká Lesná december  
 Matúšovo Kráľovstvo, Podolie 

Banská Štiavnica 
máj 
máj 

 

    
6. Rajecká Lesná 

ÚĽUV Bratislava 
december 
marec 

 

 Čistička odpadových vôd, skládka Senec  apríl  
 ZOO Zlín máj  
    
7. Viedeň 

ÚĽUV Bratislava 
október 
marec 

 

 Protidrogové centrum apríl  
 Lednice máj  
    
8. Gýmeš, Kostoľany, Nitra 

Bratislava 
Parlament, Bratislava 
Kamenná tvár Devínskej Kobyly 
Deň múzeí - Viedeň 
 

september 
október 
november 
máj 
október  

 

9. Bratislava 
Viedeň 
Prírodovedné múzeum, Viedeň 

september 
október 
október 

 

 Plynárenské a vodárenské múzeum, Bratislava november  
 Košariská, M. R. Štefánik 

Komárno 
apríl 
máj 

 

 Vydrica máj  
 Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice 

Južné Anglicko 
jún 
máj 
 
 
 

 



 

    
 Výlety   
 Organizovať v termíne 2. 6. – 13. 6. 2014 

 
Projektové a zážitkové vyučovanie: 
Veľká noc – beseda v knižnici 
Z rozprávky do rozprávky 
Tričká pre triedu – recyklácia materiálov 
Čítanie s porozumením – knižnica 
Učíme sa v ZOO 
Stravuješ sa zdravo? – projekty ANJ, NEJ 
Projekty a aktivity školy 
 

- Mládež v akcii – cez hraničný projekt so ZŠ Pozořice 
- Euroaktivity – SR - Rakúsko 
- ETNO TreeDay 
- Modrá škola 
- Lesoochranárska škola 
- Kúp si svoj strom 
- Angličtina v pesničkách 
- Európa v škole 
- Elektronizácia knižnice 
- Staň sa tvorivým čitateľom 
- Dobrá novina 
- Zbierka proti hladu – Honduras, Haiti 
- Beseda s členmi KR  policajného zboru 
- Výstavy, besedy v Informačnom centre 

 
Rozpracovanie úloh a aktivít viď v tematických plánoch MZ a PK. 

 

  

                                                                                       
    
Ročný plán práce je záväzný, otvorený dokument pre všetkých zamestnancov školy 
a bude sa doplňovať podľa potrieb školy, záujmov žiakov, požiadaviek rodičov a obce. 
 
 
                                                                                                        
 
 
                                                                                                        Mgr. Vlasta Koudelová 
                                                                                                                     riaditeľka 
 
Súčasťou plánu práce školy sú prílohy: 
Vnútorný poriadok školy 
Plán vnútroškolskej kontroly 
Plán výchovného poradenstva 
Plán práce primárnej prevencie 
Plán práce environmentálnej výchovy 
Plán práce výchovy k manželstvu a rodičovstvu  
Plány práce MZ a PK 
Plán predpísaných písomných prác 
Plán CO a PO 
Rozdelenie triednictva a počty žiakov v triedach 
Orientačný plán 
Rozvrh hodín 
Úväzky učiteľov 
Dozory 
Mesačné a týždenné plány 

  

 


