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Pri vypracovaní Plánu práce školy na školský rok 2012/20123sme vychádzali zo všeobecne 

platných právnych predpisov, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z analýzy úrovne 

výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom roku, z úloh v Pedagogicko-

organizačných pokynoch pre školy  na školský rok 2012/2013. 

 

Plán práce obsahuje tieto časti: 

 

      1.   Analýza výchovno-vzdelávacej práce za uplynulý školský rok 

2. Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie 

3. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 

4. Organizácia vnútorného ţivota školy 

5. Konkretizácia hlavných úloh 

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

7. Oblasť CO a BOZP 

8. Rozvoj a efektívne vyuţívanie materiálno technickej základne školy 

9. Oblasť spolupráce s rodičmi, inštitúciami, verejnosťou 

 

V školskom roku 2012/2013 pokračujú  ďalšie kroky reformných zmien vzdelávacej sústavy. 

Filozofia dnešnej školy je vychovať zdravo sebavedomého ţiaka, ktorý dokáţe vyjadriť 

a zdôvodniť svoje názory, úlohou základnej školy je dať ţiakom základ najdôleţitejších 

poznatkov z prírodných a spoločenských vied  a naučiť ich vyjadrovať sa v materinskom 

jazyku ústne i písomne. Nerozlučnou súčasťou výchovy je aj výchova dieťaťa k úcte ku 

všetkému, čo vytvorila ľudská spoločnosť, k rodnej obci, k regiónu a k vlasti. 

 

 

1. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za uplynulý školský rok 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky školy sú výsledkom práce celého pedagogického kolektívu, 

pričom dôleţitú úlohu zohráva skladbe ţiactva, prostredie a klíma školy. 

 

   V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu 370 ţiakov. Na počte ţiakov sa 

odzrkadlila stúpajúca  krivka demografického vývoja.Vymeškaných hodín 22.097, počet 

neospravedlnených 2.298,zosociálne znevýhodneného prosredia 3.439 hodín. 

Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 80 %. Počas školského roka došlo 

k personálnym zmenám, ktoré  však nemali negatívny vplyv na vyučovanie, na zastupov 

 

   Správanie ţiakov nie je na poţadovanej úrovni, preto boli udelené zníţené známky zo 

správania -  na druhom stupni bolo 29 zníţených známok zo správania na druhý stupeň, 9 na 

tretí stupeň, 2 na štvrtý stupeň. Vo všetkých prípadoch išlo o opakované porušenie školského 

poriadku, nevhodné správanie, narúšanie vyučovacieho procesu, bitkárstvo a vymeškané 

neospravedlnené hodiny. Najväčšou slabinou je práca so ţiakmi, ktorí pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, pretoţe je slabá domáca príprava. 

 

Ţiaci vymeškali spolu 29 139 vyučovacích hodín. Neospravedlnených bolo 908 hodín, čo je 

priemer na ţiaka 1,73  hodiny. Zo strany školy boli urobené všetky predpísané opatrenia. 

Výchovná poradkyňa pravidelne monitorovala ţiakov, u ktorých sa uţ v minulosti vyskytlo 

záškoláctvo, predvolala rodičov. 
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   Vzdelávacie výsledky – k 30. 6. 2012 neprospelo 9 ţiakov, z toho na prvom stupni opakujú 

ročník 2 ţiaci, na druhom stupni neprospelo 7 ţiakov. Dvaja ţiaci poţiadali o prihlášku na 

Komisionálne skúšky vykonali 2 ţiačky úspešne. 

 

Evidujeme neustály pokles záujmu ţiakov o učenie, čo sa prejavilo aj v zlých výsledkoch 

Celoslovenského testovania 9, kde sme skončili pod celoslovenským priemerom.  

 

 

Pozitíva: 

- úspechy ţiakov na olympiádach 

- kvalifikovanosť pedagogického zboru 

- postupné zlepšovanie materiálno-technickej základne školy 

- nábor prvákov 

- existujúce tradičné aktivity školy 

- široká ponuka záujmovej činnosti 

- vlastný vzdelávací program, ponuka predmetov 

 

Negatíva: 

- správanie ţiakov 

- počet neospravedlnených vymeškaných hodín 

- výsledky Celoslovenského testovania 9 

- prevaha klasickej formy vyučovania 

- nedostatočný záujem o zavádzanie nových foriem, metód do vyučovania 

- neustále sa meniaca legislatíva a obrovská byrokracia v rezorte školstva 

 

 

 

2. Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie 

 

Cieľom školy je vytvárať u ţiakov uvedomelý vzťah k získavaniu nových poznatkov a tieto 

vedieť uplatniť v praxi. Chceme byť školou, ktorá obohatí ţiakov o duševný rozvoj, uspokojí 

ich túţby po nových vedomostiach. 

V školskom roku 2012/2013 pokračuje školská reforma, ktorá kladie vysoké nároky  na 

pedagógov. 

Štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania, školský 

vzdelávací program je základným dokumentom školy, vypracovaný je v súlade s princípmi 

výchovy a vzdelávania podľa školského zákona   s ohľadom na moţnosti školy, potreby 

ţiakov, poţiadavky rodičov a zriaďovateľa. 

V súlade s Medzinárodnou štandardnou  klasifikáciou vzdelávania v základných školách  

poskytuje škola primárne vzdelávanie ISCED 1 v 1., 2., 3., 4. ročníku a niţšie sekundárne 

vzdelávanie  ISCED 2  v 5., 6., 7., 8.  a  9. ročníku.  

V školskom roku 2012/2013 zavádzame v 6.B triede Technickú výchovu, ktorá nahradila 

2.cudzí jazyk a predmet CHE v 6. ročníku sme preradili do vyššieho ročníka a 0,5 hodinou 

sme posilnili FYZ..  

 

 

Úlohou školy bude rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov tak,  

- aby získali vzdelanie podľa zákona 
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- aby získali  kompetencie pre ďalšie štúdium, a to najmä v oblasti komunikačných 

schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, vyuţívania informačno – 

komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, matematickej gramotnosti 

- aby ovládali  anglický jazyk a vedeli ho  pouţívať 

- aby sa naučili problémy identifikovať, analyzovať a riešiť 

- aby rozvíjali manuálnu zručnosť, tvorivé schopnosti 

- aby  posilnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre 

- aby získali úctu k základným ľudským právam a slobodám 

- aby boli pripravení na ţivot v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva medzi 

národmi, národnosťami a etnickými skupinami v duchu náboţenskej tradície 

- aby rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoţivotne sa vzdelávali  

- aby sa naučili kontrolovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie, poznali princípy 

zdravej výţivy, 

- aby cieľavedome rozvíjali šport, telesnú kultúru, aby pohyb povaţovali za súčasť 

svojho dňa. 

 

 

3.        Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

 

Na 1. stupni sa vyučuje v 8 triedach a na 2. stupni máme 9 tried, ŠKD má 3 oddelenia. 

 

Vyučuje sa podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah 

výchovy a vzdelávania a Školského vzdelávacieho programu, ktorý je základným 

dokumentom školy. 

 

Od školského roka 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou 

vzdelávania v základných školách poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1 a niţšie 

sekundárne vzdelávanie ISCED 2. 

 

Učebnice a učebné pomôcky  k vyučovaniu v jednotlivých ročníkoch sú zverejnené na 

www.statpedu.sk, pouţívajú sa iba učebnice schválené Ministerstvom školstva. 

 

 

 

 

 

Projekty realizované v škole  v školskom roku 2012/2013 

 

Infovek – Ing.GertrúdaLelkesová 

Danone mliečna liga- Ing. AndreBordášová 

 Príprava pilotného testovania štúdie OECD TALIS 2013 – Mgr. Eva Danišová 

 

 

Súťaţe, do ktorých sa zapojíme v školskom roku  2012/2013 

 

  

Biologická olympiáda – Ing.  Katarína Pisárčíková 

Geografická olympiáda – Mgr. Monika Keszoczeová 

http://www.statpedu.sk/
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Olympiáda v anglickom jazyku – Mgr. Kristína Hrapka 

Olympiáda v nemeckom jazyku – Mgr.DagmarKrúlová 

Olympiáda zo slovenského jazyka – Mgr.EditaSoosová  

Európa v škole – Mgr. Edita Soosová 

Pytagoriáda – Mgr.MiluškaKolláthová,Ing.AndreaBordášová, Mgr.EleonóraBartalosová 

Matematický klokan – Mgr.MiluškaKolláthová 

Hviezdoslavov Kubín – Mgr.Adriana Petrovská, Mgr.EditaSoosová 

Šaliansky Maťko –  Mgr.Adriana Petrovská, Mgr.EleonóraBartalosová 

Slávik Slovenska – Karol Šipoš 

Výtvarné súťaţe – Mgr.Eva Danišová, Mgr.EleonóraBartalosová,Mgr.EditaSoosová 

Športové súťaţe – Mgr. Artúr Farkaš, Katarína Vlahyová 

 Počítačová súťaţ- Ing.GertrúdaLelkesová 

 

4.Organizácia vnútorného života školy 

 

Organizácia vyučovacích hodín a prestávok 
1. hodina                      8.00 –  8.45              10 minút 

2. hodina                      8.55 –  9.40              15 minút 

3. hodina                      9.55 – 10.40              5 minút 

4. hodina                    10.45 – 11.35             10 minút 

5. hodina                    11.45 – 12.30               5 minút 

6. hodina                    12.35 – 13.20               20 minút / obedňajšia prestávka / 

7. hodina                    13.40 – 14.20               5 minút 

 8.hodina                    14.25 – 15.05 

 

 

Organizácia školského roka 
Školský rok 2012/2013 sa začína 1. septembra 2012. 

Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2012. 

Školské vyučovanie sa v prvom polroku školského roka končí 31. januára 2013  a druhý 

polrok školského roka sa začína 4. februára 2013.  

 

Prázdniny 

Jesenné prázdniny sú od 31. októbra 2012 do 2. novembra  2012. 

Vianočné prázdniny sú od 24. decembra 2012 do 7.  januára 2013. 

Polročné prázdniny sú 1. februára 2013. 

Jarné prázdniny sú od 4. marca do 8. marca 2013. 

Veľkonočné prázdniny sú od 28. marca do 2. apríla 2013. 

Školské vyučovanie sa končí 28. júna 2013. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

V školskom roku 2012/2013 sa  Testovanie 9 uskutoční 13. marca 2013 (streda) z predmetov 

matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín sa uskutoční 26. marca 2013. 

 

Príprava testovania žiakov 5. ročníka základnej školy 

V novembri 2014 sa uskutoční Generálna skúška Testovania 5, v rámci príprav sa v novembri 

2013 uskutoční pilotné Testovanie 5 na vybraných školách. 

 

Medzinárodné merania 
V septembri 2012 sa začne príprava pilotného testovania štúdie OECD TALIS 2013. 
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Organizácia práce zamestnancov školy 

Riaditeľka ZŠ – Mgr. Etela Farkašová 

Zástupkyňa riaditeľky školy  – Ing. Andrea Bordášová 

Vedúca vychovávateľka ŠKD – Katarína Vlahyová 

Výchovný poradca – Mgr. Edita Soosová 

 

 

Triednictvo: 

I.A  Mgr.MonikaKeszoczeová 

I.B         Mgr. Gabriela Hertelová 

II.A   Mgr. Judita Nagyová 

II.B       Mgr.  Eva Bodoová 

III.A   Mgr. Eleonóra Bartalosová 

III.B   Mgr. Eva Danisová 

IV.A   Ing. Zuzana Kudličková 

IV.B   Ing.MáriaKudličková 

V.A   Mgr.Adriana Petrovská 

V.B   Mgr.DagmarKrúlová 

VI.A   Mgr.KristínaHrapka 

VI.B   Bc.Martina Kissová 

VII.A   Ing Gertrúda Lelkesová 

VII.B                       Karol Šipoš 

VIII.A   Mgr.EditaSoosová 

VIII.B  Mgr.Artúr Farkaš 

IX.A   Ing.KatarínaPisárčíková 

 

Mgr. MiluškaKolláthová, Veronika Mészárošová, Mgr.Margita Vidová – netriedni učitelia 

Asistenti učiteľa: 

Bc. Simona Rigoóvá 

Ţaneta Rigóová 

 

ŠKD 

Katarína Lipovská 

Soňa Molnárová 

Katarína Vlahyová, vedúca vychovávateľka 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

 Adriana Kovariková – učtovníčka 

 Eva Hurtonyová – školníčka 

 Štefan Ruman – kurič, údrţbár 

AdrianKovarik– údrţbár 

 Irena Hegyiová, Mária Rumanová, Mária Rigóvá – upratovačky 

 

Metodické zdruţenia a predmetové komisie: 

 

MZ 1. – 4. roč. 

Mgr. Gabriela Hertelová– vedúca 
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Mgr.MonikaKeszoczeová, Mgr. Judita Nagyová, Mgr.  Eva Bodoová, Mgr. Eleonóra 

Bartalosová, Mgr. Eva Danisová, Ing. Zuzana Kudličková, Ing.MáriaKudličková 

 

PK SJL,DEJ,VÝCHOVNÉ PREDMETY 

Mgr. Adriana Petrovská– vedúca  

Mgr.DagmarKrúlová,Bc.Martina Kissová,Ing Gertrúda Lelkesová, Karol Šipoš,            

Mgr.Artúr Farkaš,Ing.KatarínaPisárčíková, Mgr.VeronikaMészárošová, Mgr.Etela Farkašová, 

Mgr. Gabriela Hertelová, Mgr. Judita Nagyová,Mgr.EditaSoósová 

 

 

VII.A   Ing Gertrúda Lelkesová 

VII.B                       Karol Šipoš 

VIII.A   Mgr.EditaSoosová 

VIII.B  Mgr.Artúr Farkaš 

IX.A   Ing.KatarínaPisárčíková 

 

 

PK cudzie jazyky 

Mgr.DagmarKrúlová – vedúca 

Mgr.Etela Farkašová, Mgr.KristínaHrapka, Ing.KatarínaPisárčíková, 

Mgr.EleonóraBartalosová,Mgr.VeronikaMészárošová 

 

PK  MAT, GEO,CHE,FYZ,BIO 

Monika Keszoczeová– vedúca 

Ing Gertrúda Lelkesová, Karol Šipoš, Mgr.Artúr Farkaš,Ing.KatarínaPisárčíková, 

Mgr.Margita Vidová, Mgr.MiluškaKolláthová,, Ing. Zuzana Kudličková, 

Ing.MáriaKudličková 

 

 

Koordinátori: 

 

Koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí –Ing.KatarínaBordášová 

Koordinátor výchovy k ľudským právam a prevencie sociálno-patologických javov – 

Ing.AndreaBordášová 

Koordinátor výchovy k manţelstvu a rodičovstvu – Ing.AndreaBordášová 

Koordinátor environmentálnej výchovy – Mgr.MonikaKeszoczeová 

Koordinátor Celoslovenského testovania 2013 –  Mgr.DagmarKrúlová 

 Prevencia pred šikanovaním– Mgr.EditaSoosová 

 

Správcovia odborných učební a kabinetných zbierok: 

 

Školské výlety a exkurzie : podľa plánu exkurzií a výletov, ktorý tvorí súčasť plánu práce 

školy 

 

5. Konkretizácia úloh školy v oblasti vzdelávania a výchovy 

 

 

Vytvárať optimálne podmienky vo vyučovacom procese, vznikajúce problémy riešiť 

operatívne, nedovoliť kumuláciu problémov. Cieľavedome budovať kredit základnej školy- 

vysoká náročnosť s primerane humánnym prístupom k ţiakom.  
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Zodp.: všetci učitelia                                                               Termín:2012/2013 

 

 

Kvalitne realizovať školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: všetci učitelia 

 

V edukačnom procese uplatňovať aktivizujúce formy a také metódy práce, ktoré budú ţiakov 

aktivizovať.  

Termín: 2012/2013 

Zodp.: všetci učitelia 

 

 

Na I. stupni pokračovať v posilňovaní čitateľskej gramotnosti, vyuţívať podujatia 

organizované škola „ Čitateľský maratón pre 1. - 4.roč. 

Zodpovední : všetky vyučujúce 1.-4.                                               Termín : celoročne  

Kontrola : vedenie školy                                                                  Termín : priebeţne  

Na II. stupni vytvárať podmienky na osvojovanie si metód individuálneho štúdia s 

vyuţívaním rôznych zdrojov informácií  

Zodpovední : všetci vyučujúci                                                            Termín : celoročne  

Kontrola : riaditeľka školy                                                                  Termín : priebeţne  

V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 -2014:  

a)uskutočňovať výchovu k ľudským právam v triedach- triedni učitelia vyuţiť pri výchove k 

ľudským právam spoluprácu s rodičmi  

b)výchovu k ľudským právam posunúť z roviny poznatkov na rovinu aplikácie  

c)vyuţívať mimoškolské aktivity(výstavy, divadelné predstavenia, exkurzie a pod.)  

d)pripraviť a realizovať prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti o 

migrantoch  

Zodpovední : všetci vyučujúci                                                           Termín : celoročne  

Kontrola : vedenie školy                                                                     Termín : jún 2013  

 Chrániť deti pred všetkými formami fyzického alebo psychického týrania, zanedbávania 

alebo sexuálneho obťaţovania a zneuţívania  

Zodpovední : všetci vyučujúci                                                             Termín : celoročne  

Kontrola : vedenie školy                                                                      Termín : priebeţne  
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5. Škola je povinná priebeţne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným pouţívaním 

omamných a psychotropných látok  

Zodpovední : všetci vyučujúci                                                               Termín : celoročne  

Kontrola : vedenie školy                                                                        Termín : priebeţne  

V činnosti kariérneho poradcu posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja 

zosúľaďovania profesionálnych ţelaní a kompetencií ţiakov  

Zodpovední : kariérna poradkyňa                                                           Termín : celoročne  

Kontrola : riaditeľka školy                                                                      Termín : priebeţne  

 Pri výchove a vzdelávaní ţiakov so ŠVVP rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené 

postihnutím dieťaťa. Zadávať také poţiadavky, ktoré je ţiak schopný zvládnuť. Pri hodnotení 

ţiaka nehodnotiť negatívne  výkony, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom.  

Zodpovední : všetci vyučujúci                                                              Termín : celoročne  

Kontrola : vedenie školy                                                                       Termín : január 2013  

                      jún 2013  Realizovať projekty protidrogovej prevencie, v spolupráci 

s Protidrogovou prevenciou v Dunajskej Strede a inými organizáciami. 

Zodpovední :Ing. Katarína Pisárčiková, všetci vyuč.                           Termín : celoročne 

Kontrola : vedenie školy                                                                       Termín:   priebeţne 

Uskutočňovať opatrenia na elimináciu šikanovania na škole monitorovať situáciu v tejto 

oblasti formou dotazníkov  

Zodpovední : Mgr.EditaSoósováTermín:priebeţne 

 Kontrola: vedenie školy                                        Termín: priebeţne                    

 Uskutočňovať opatrenia na elimináciu šikanovania na škole monitorovať situáciu v tejto 

oblasti formou dotazníkov  

Zodpovední : výchovná poradkyňa                                                       Termín:priebeţne 

Kontrola : riaditeľka školy                                                                     Termín : priebeţne  

 

 Vypracovať plán práce triedneho učiteľa so zameraním na environmentálnu, protidrogovú, 

dopravnú a rodinnú výchovu, premyslieť si a naplánovať všetky akcie triedy ( besedy, 

exkurzie, výlety, základy plaveckého  a lyţiarsky výcviku, návšteva dopravného ihriska 

v Galante 1.4.ročník, burza povolania v Dunajskej Strede).  

Ţriedna akcia, ktorá nebude vopred naplánovaná, nebude povolená.  
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Zodpovední : triedni učitelia                                                                Termín :15.10.2012  

Kontrola : zástupkyňa  riad. školy                                                        Termín : 1.11.2012  

 

 Hodiny etickej a občianskej výchovy a občianskej náuky vyuţiť na posilnenie zdravého 

ţivotného štýlu, právneho vedomia, informovania o škodlivosti návykových látok, na 

uskutočnenie besied s protidrogovou tematikou, na výchovu k ľudským právam , na výchovu 

proti rasizmu, všetkých foriem extrémizmu.  

Zodpovední : triedni učitelia                                                                  Termín : celoročne  

Kontrola : : zástupkyňa  riad. školy                                                        Termín : priebeţne  

 

 Hodiny slovenského jazyka , hlavne literatúry vyuţiť na upevňovanie národného 

povedomia a vlastenectva.  

Zodpovední : vyučujúce SJL                                                                     Termín : celoročne  

Kontrola : vedenie školy                                                                            Termín : priebeţne  

 

Na hodinách cudzieho jazyka ( AJ a NEJ ) pouţívať pri výučbe materinský jazyk minimálne, 

uprednostňovať komunikáciu v cudzom jazyku.  

Zodpovední : vyučujúci ANJ , NEJ                                                          Termín : celoročne  

Kontrola : vedenie školy,                                                                          Termín : priebeţne  

 

 Zapájať sa do umeleckých súťaţí celoslovenského charakteru hlavne vo výtvarnej tvorbe.  

Zodpovední : učiteľky VYV a VUM, uč.I.st.                                           Termín : celoročne  

Kontrola : zástupkyňa riaditeľky školy                                                    Termín : január a jún  

 

 Pokračovať v úzkej spolupráci s MŠ I. a MŠ  II.v záujme zníţenia problémov adaptácie detí v 

I. ročníku ZŠ.  

Zodpovední: MZ                                                                                      Termín: celoročne  

Kontrola: riaditeľka                                                                                 Termín : január 2013  
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Na základe analýzy činnosti metodických orgánov a výchovno – vzdelávacích výsledkov 

prijať opatrenia a zapracovať ich do plánu práce PK a MZ a predloţiť ich na schválenie .  

Zodpovední : vedúci PK a MZ                                                      Termín:  27. september2012  

Kontrola : riaditeľka školy                                                             Termín :      september 2012 

 

V dôsledku nepreťaţovania ţiakov systematicky zaznamenávať krátkodobé a dlhodobé 

projekty, testy a predpísané tematické previerky do termínovníka v kaţdej triede školy ( nie 

päť, desaťminútovky).  

Zodpovední : všetci vyučujúci     Termín : celoročne  

Kontrola : zástupkyňa  riad. školy                 Termín : priebeţne  

 

 Vypracovať individuálne vzdelávacie plány pre všetkých začlenených ţiakov so ŠVVP .  

Zodpovední : triedni učitelia                                              Termín: 30.9.2012  

Kontrola : zástupkyňa  riad. školy                                       Termín : 1.10.2012  

Vypracovať 2x  plány na Ochranu človeka a prírody pre II.st.,  1x pre ţiakov I.stupňa 

 Zodpovedný: Ing.AndreaBordášová,                                                 Termín : 27.10. 2012  

Kontrola : riaditeľka školy                                                               Termín : október, 2012. 

                                                                                                                           jún 2013  

Vypracovať plán výchovného poradenstva  

Zodpovedný : Mgr. EditatSoósová                                                  Termín : 15.10.2012  

Kontrola : riaditeľka školy                                                              Termín : 20.10.2012 

Vypracovať plán činnosti na zamedzenie a odkrývanie šikanovania medzi ţiakmi. 

Zodpovedný : Mgr.EditaSoósová                                                   Termín : 20.10.2012  

Kontrola : zástupkyňa školy                                                            Termín : 25.10.2012  

 

 Pri realizácii preventívno- výchovných programov školy klásť zvýšený dôraz na vytváranie 

pozitívnej sociálnej klímy v škole dôslednou prevenciou kriminality,  rizikového správania sa 

v rámci dospievania, násilia a šikanovania.  

Zodpovední :všetci pedagogickí pracovníci                                   Termín : celoročne  
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Kontrola : zastupkyňariad.ZŠ                                                         Termín : priebeţne  

 

 Vypracovať plán práce ŠKD s klubovými činnosťami v súlade s Výchovným plánom ŠKD , 

rozpismi sluţieb .  

Zodpovedný: Katarína Vlahyová                                                   Termín : 15.10.2012  

Kontrola : Ing.AndreaBordášová                                                   Termín : 20.10.2012 

 

 Uskutočniť Tvorivé dielne,  Deň otvorených dverí pre rodičov v triedach na 1. aj 2. stupni  

Zodpovední: zást. riad. školy, uč. I.aII.stupňa                                Termín : marec 2013  

Kontrola : riaditeľka školy                                                              Termín : marec 2013  

 

Na prvom zasadnutí RR v súlade s Plánom triedneho učiteľa zabezpečiť informovaný súhlas 

zákonného zástupcu ţiaka s plánovanými podujatiami triedy mimo areálu školy.  

Zodpovední : triedni učitelia                                                           Termín : september 2012  

Kontrola : zástupkyňa riaditeľky školy                                         Termín : september 2012 

 Do plánov PK a MZ zaradiť vypracovanie projektov podľa ponuky jednotlivých organizácií 

na získanie grantu na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu  

Zodpovední : vedúci PK a MZ                                                      Termín : priebeţne  

Kontrola : riaditeľka školy                                                             Termín : september2012 

 jún 2013  

V rámci adaptačného vzdelávania vypracovať plán adaptačného vzdelávania – uvádzanie 

      Bc. Martina Kissová 

Zodpovedná:RŠ                                                                              Termín : 05.09.2012  

Kontrola :Zriaďovateľ                                                                    Termín : priebeţne 

 

29. Vypracovať plán  výchovnej poradcu 

Zodpovedná : Mgr.EditaSoósová                                                   Termín : 30.9.2012  

Kontrola : riaditeľka školy                                                             Termín : 1.10.2012  
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 Vypracovať tematické výchovno – vzdelávacie plány pre všetky predmety  posledného 

reformného  ročníka, odsúhlasiť pedagogickou radou a radou školy 

Zodpovední : Mgr. Monika Keszoczeová, pred. Rady školy         Termín: september 2012                                                 

Kontrola : zástupkyňa  riaditeľky školy, vedúci PK a MZ             Termín : september 2012  

Spustiť elektronickú ţiacku kniţku pre všetky triedy a zabezpečiť prístup pre všetkých 

vyučujúcich v príslušných triedach.  

Zodpovední :triedni uč.                                                    Termín : december 2012  

Kontrola : riaditeľka školy                                              Termín : december 2012 

Tento bod Pedagogickou radou nebol schválený 

 

 Aktualizovať výzdobu školy  v oboch budovách :  

Zodpovední : vychovávateľky, uč. I.stupňaII.stupeň. Mgr.EditaSoóosová, Martina Kissová                                                             

                                                                                          Termín: celý rok         

Kontrola : zástupca riad.ZŠ                                              Termín :celoročne 

 

 V súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.320/2008 o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 

Z. z. stanovujem počet triednických hodín 1x mesačne. Jej náplň bude zaznamenaná do 

poznámok. / Posledný piatok v mesiaci / 

Zodpovední : triedni učitelia                                                    Termín : celoročne  

Kontrola : zástupkyňa riaditeľky školy                                    Termín : mesačne 

Pri hodnotení dodrţiavať zásady podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy. 

                                                                                                                    Termín: 2012/2013 

Zodp. : všetci vyučujúci, výchovná poradkyňa, špeciálny pedagóg 

Kontrola:RŠ 

Spolupracovať s  kniţnicou a zapojiť sa do podujatia k Medzinárodnému dňu školských 

kniţníc (22.10.)  

                                                                                                                       Termín: 2012/2013 

Zodp.: učitelia SJL 

Kontrola:ZRŠ 

S ohľadom na Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky  venovať u ţiakov 

zvýšenú pozornosť dopravnej výchove, spolupracovať s mestskou a štátnou políciou. 
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                                                                                                                      Termín: 2012/2013 

Zodp.: všetci vyučujúci 

Kontrola:ZRŠ 

 

Evidovať ţiakov s poruchami správania a poruchami učenia a postupovať podľa odporúčaní 

CPPPaP  Dunajská Streda. 

 

Zodpovedný: RŠ                                                                                           Termín: 2012/2013 

 

 

V zmysle Dohovoru  o právach dieťaťa podporovať a rešpektovať názory dieťaťa, sprístupniť 

ţiakom poradenskú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Prijímať 

iba  také opatrenia na zabezpečenie disciplíny zo strany pedagógov, ktoré sú zlučiteľné 

s ľudskou dôstojnosťou. 

                                                                                                                   Termín: 2012/2013 

Zodp. všetci vyučujúci  

Kontrola: Ing.Bordášová 

Dôsledne oboznámiť ţiakov so školským poriadkom. 

                                                                                                                           Termín: 9/2012 

Zodp.: triedni učitelia 

 Kontrola: ZRŠ 

 

V súlade s Lisabonskou výzvou ES prijímať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej 

školskej dochádzky. Všetky prípady neospravedlneného vymeškávania ihneď riešiť 

v spolupráci zastupkyňou školy. 

                                                                                                                       Termín:2012/2013 

Zodp.: všetci vyučujúci 

Kontrola:ZRŠ 

 

Organizovať aktivity v oblasti environmentálnej výchovy, viesť ţiakov k separácii odpadu, 

k prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného prostredia. Cieľavedome 

vytvárať ţivotné prostredie školy aj prácou v areáli školy, vytvárať správne postoje u ţiakov 

k ţivotnému prostrediu, viesť ţiakov k zvýšeniu povedomia v oblasti separácie odpadov. 

                                                                                                                     Termín: 2012/2013 

Zodp.: ENV koordinátor 

 

Zorganizovať LVVK pre ţiakov 7.  ročníka, plavecký výcvik pre ţiakov 5. ročníka.  

                                                                                                            Termín: 2012/2013 

Zodp.: učitelia TEV 

Kontrola: RŠ 

 

Ďalej spolupracovať so ţiackou samosprávou, rešpektovať jej názory a poţiadavky, preniesť 

rozumnú mieru zodpovednosti za pripravované akcie na ţiakov . 

 Termín: 2012/2013 

Zodp.: všetci učitelia, Ing.GertrúdaLelkešová 

Kontrola. Ing.Bordášová 

 

Monitorovať vyučovacie výsledky všetkých ţiakov riaditeľskými testami SJL,MAT 
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Zod. Mgr.Farkašová                                                                             Termín apríl 2013 

 

Sledovať stránky www.olympiady.sk, www.skolskysport.sk a www.minedu.sk 

                                                                                                               Termín: 2012/2013 

Zodp.: všetci učitelia 

Kontrola:ZRŠ 

 

 

Iné aktivity školy 

Pamätný deň holokaustu -  september 2012 – Mgr. Etela Farkašová 

Týţdeň zdravej výţivy 25.október 2012- Mgr.MoniaKeszoczeová / 1.-5. ročník / 

 Deň kniţnice – venovať sa k dôleţitosti kniţnice na hodinách, I.aII.stupeň 

Privítanie prvákov- október- Katarína Vlahyová,Mgr. Monika Keszoczeová 

Týţdeň boja proti drogám – november 2013 –  Ing. Katarína Pisárčíková 

Vianočná besiedka- všetci učitelia, - Mgr Eva Danišová,Mgr. Adriana Petrovská, Katarína 

Lipovská 

Spoločenské hry- všetci učitelia, vychovávateľky 

Týţdeň boja proti rasizmu – marec 2013 – Mgr.Etela Farkašová, Mgr. EleonoŕaBartalošová 

Tvorivé dielne- marec 2013 – všetci učitelia 

Deň otvorených dverí- marec 2013- všetci učitelia 

Športový deň  –  apríl 2013 Mgr. Dagmar Krúlová, Mgr. Artúr Farkaš, Katarína Lipovská, 

Katarína Vlahyová, učiteľky I.stupňa 

Deň Zeme – 22. Apríla 2013 Mgr. Monika Keszoczeová, 

Deň matiek- máj 2013- všetci vyučujúci, vychovávateľky ŠKD 

Týţdeň zdravia – Mgr. Eva Danišová, Mgr.  Eleonóra Bartalošová,  

Deň boja proti HIV/AIDS – Ing. Katarína Pisárčíková 

Lyţiarsky výcvik  -  január 2013 Mgr.Artúr Farkaš, Karol Šipoš 

Plavecký výcvik – jún 2013Mgr.DagmarKrúlová,Mgr.Artúr Farkaš 

Dopravná výchova- apríl 2013 I.stupeň 

Opekačka- máj 2013, I.aII.stupeň, triedni učitelia 

Školské výlety a exkurzie : podľa plánu exkurzií a výletov, ktorý tvorí súčasť plánu práce  

školy 

http://www.olympiady.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.minedu.sk/


 

16 

 

 

Správcovia odborných učební :  

 

Počítačová učebňa –  Mgr.A.Farkaš 

 

Dielňa K.Šipoš 

 

Kniţnica Mgr.A. Petrovská  

 

Učebňa jazykov Mgr.D. Krúlová 

 

 

Správcovia kabinetných zbierok: 

 

Evidencia učebníc 1. – 4. – Mgr. Monika Keszoczeová 

 

Evidencia učebníc 5. – 9. – Ing. Gertrúda Lelkesová 

 

Kabinet HV – Karol Šipoš 

 

Kabinet prírodopis – Ing. Katarína Pisárčíková 

 

Kabinet fyzika, technickej výchovy – Karol Šipoš 

 

Kabinet chémia – Ing. Gertrúda Lelkesová 

 

Kabinet matematika, občianska výchova – Mgr.AndreaBordášová 

 

Kabinet telesná výchova – Mgr. Artúr Farkaš 

 

Kabinet dejepis– Mgr. Etela Farkašová 

 

Kabinet zemepis – PeaDr.Beatalaszloová 

 

Kabinet 1. – 4. – Katarína Vlahyová 

 

Kabinet slovenský jazyk, cudzie jazyky – Mgr. Dagmar Krúlová 

 

Kabinet ŠKD – Katarína Lipovská 

 

Kabinet informatiky – Mgr. Artúr Farkaš 
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Varianty učebných plánov  

Bežné triedy  

1. roč. – ISCED 1 – primárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

2. roč. – ISCED 1 – primárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

3. roč. – ISCED 1 – primárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

4. roč. – ISCED 1 – primárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

5. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

6. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

7. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

8. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program  

9. roč.- ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program 

Hodnotenie ţiakov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  vydáva  metodický pokyn a žiaci sú hodnotení podľaMetodického  pokynu  č. 

22/2011/ č.:2011-3121/12824:4-921 /. 

 

Na I.stupni sa výchovné predmety nehodnotia známkou, len slovne , I.a II. ročníku AJ sa 

hodnotí slovne, na II. stupni sa hodnotí NBV len  „absolvoval“ res. „neabsolvoval“ 

Termíny rokovaní pedagogickej rady :  

5. 9. 2011 : Plán práce školy, Správa o podmienkach a výsledkoch  

výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ za rok 2011/2012  

23. 11.2012 : Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok  

23. 1. 2013 : Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok  

22. 4. 2013 : Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok  

21. 6. 2013 : Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok  

Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2012/13 :02.07.2013 

Zasadnutia gremiálnej rady :  

Spravidla kaţdý prvý pondelok v mesiaci.  
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Členovia: Mgr. Sósová, Mgr.Krúlová, Mgr.Hertelová,Vlahyová 

 

Zasadnutia Rady školy :  

 September 2012   

 Jún 2013 / podľa potreby školy /  

 

 

 

 

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

 

Informovať o vzdelávacích aktivitách organizovaných MC Bratislava,  ŠPÚ Bratislava, MC 

Trnava 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: riaditeľka školy 

Kontrola: Riaditeľka ZŠ 

 

Metodicky usmerňovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: vedúci PK, MZ 

Kontrola:RZŠ 

Postupovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a adaptačného vzdelávania, tieto vopred 

prekonzultovať so zriaďovateľom.  

Termín: 2012/2013 

Zodp.: riaditeľka školy 

 

 

 

7. Oblasť CO a BOZP 

 

Poskytnúť ţiakom a pracovníkom maximálnu moţnú ochranu pri ţivelných pohromách, 

prevádzkových, ekologických haváriách a za brannej pohotovosti štátu. 

Termín: 2012/2013 
Zodp.: riaditeľka školy 

 

Preveriť evakuáciu ţiakov a pracovníkov školy 1-krát ročne. 

                                                                                                                     Termín: jún,2013 

Zodp.: Karol Šipoš 

Kontrola:RZŠ 

 

Previesť školenie pracovníkov školy o predpisoch BOZP, PO. 

Termín: 9/2012 

Zodp.: riaditeľka školy, poţiarny technik 
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Kontrola aktualizácie vybavenia lekárničiek. 

Termín: 9/2012 

Zodp.: Mgr.KristínaHrapka 

Kontrola:ZRŠ 

 

Previesť pravidelné ročné kontroly elektroinštalácie, náradia. 

Termín: podľa plánu  kontrol 

Zodp.:  elektrikár 

Kontrola: Ruman 

 

 

8. Rozvoj a efektívne využívanie materiálno technickej základne školy 

 

 

Dôsledne uskutočniť fyzickú inventarizáciu majetku školy, postupne odstraňovať nedostatky. 

Pravidelne kontrolovať zverený majetok, nefunkčné pomôcky a inventár vyradiť, tak aby 

nedošlo k poškodeniu zdravia ţiakov. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: Kolariková, správcovia kabinetných zbierok, triedni učitelia 

Kontrola:Farkašová 

 

Zabezpečiť nákup učebných pomôcok podľa finančných moţností školy. 

Hľadať sponzorov na podporu školy. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: všetci zamestnanci školy 

Kontrola:RZŠ 

 

Maximálne šetriť energiami, zabrániť zbytočným únikom vody. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: technicko-hospodársky úsek 

Kontrola:Riaditeľka školy 

 

Úprava areálu školy. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: Ruman 

Kontrola:riad.školy 

 

Venovať systematickú pozornosť stavu stoličiek, stolov a ostatného nábytku v triedach 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: triedni učitelia, správcovia učební 

Kontrola:Riad.ZŠ 

 

9. Oblasť spolupráce s rodičmi, inštitúciami, verejnosťou 

 

Rešpektovať oprávnené poţiadavky rodičov, pravidelne informovať rodičov o správaní 

a pracovných výsledkoch ţiakov, o opatreniach na prevenciu proti drogám, elimináciu 

šikanovania. 

Termín: 2012/2013 

Zodpovední: triedni učitelia, koordinátori 
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Kontrola:Ing.AndreaBordášová 

 

 

Spolupracovať s rodičmi pri riešení problémov ţiakov, pri voľbe povolania, pri absencii. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: triedni učitelia,  výchovný poradca 

Kontrola:ZRŠ 

 

Prezentovať výsledky práce ţiakov formou vystúpení, na webovej stránke školy. 

Termín: 2012/2013 

Zodp.: Danišová, Petrovská,triedni uč. Ing.Lelkešová 

Kontrola:ZRŠ 

 

Vedenie školy v spolupráci s Rodičovskou radou zvolá triedne aktívy rodičov ako aj 

zasadnutia Rodičovskej rady. 

Termín triednych aktívov: ( ročníky 1.- 4. o 15.00 hod. a ročníky 5.- 9. o 16.00 hod.) 

 Plenárne ZRPŠ 

05.10. 2012 

ZRPŠ 

26.11. 2012 

 05.02.2013 

29. 04.2013 

Zasadnutia Rodičovskej rady sa uskutočnia  pred zasadnutiami triednych aktívov. 

 

 

Záver 
 

Plán práce bude v priebehu školského roka doplnený aktuálnymi úlohami po konzultáciách 

s vedúcimi PK a MZ a prehodnocovaný na pracovných poradách. 

 

Po prerokovaní a schválení tohto dokumentu sa stáva pre všetkých zamestnancov záväzným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S navrhovaným plánom práce školy na školský rok 2012/2013 súhlasím: 
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Prílohami  Plánu práce školy na školský rok 2012 / 2013 sú dokumenty: 

 

 
Plán exkurzií, výletov, škôl v prírode  

 

Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti vedenia školy 

 

Plán výchovy k ľudským právam 

 

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie 

 

Plán výchovy k manţelstvu a rodičovstvu 

 

Preventívny program školy proti šikanovaniu 

 

Plán výchovného poradenstva 

 

Plán práce ŠKD  

 

Plán Dopravnej výchovy na I. stupni 
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Príloha    Plán exkurzií  v šk. 2012/2013 

 

 
September: Návšteva divadelného predstavenia v Trnave 

Október:Exkurzia do Bratislavy, hrad Devín 

November: Návšteva divadelného predstavenia v Nitre, Trnava 

November: Návšteva protidrogovej prevencie v Dunajskej Strede, Burza povolanie pre 

IX.roč.vDun. Strede, Dopravná výchova v Galante 

December: Vianočné trhy, Bratislava 

December: Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave 

December: Návšteva filmového prestavenia v Dunajskej Strede 

Január: Návšteva CINEMAXU, v Dunajskej Strede, Návšteva divadla v Trnave 

Február:  Lyţiarsky výcvik- Donovaly, Návšteva div., Trnava,1-2.roč.,3.-4. roč. 

Marec:Návšteva Cinemaxu v Dunajskej Strede 

Apríl: Veľká noc v meste / BRATISLAVA / 

Máj: Exkurzia do Nitry, Bratislavy, Trnavy, podľa výberu pedagógov 

Jún: Koncoročné výlety: Bratislava - ZOO, Jaskyňa Driny, Bojnice, Trnava, Senec 

Jún: Koncoročný výlet deviatakov- Štúrovo- trojdňový výlet 

 

 

 

 

V zlatých Klasoch, 5.09.2012                                                 riad. ZŠ Zlaté Klasy 

 


