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Vyučovací jazyk : slovenský 
 
Školský vzdelávací program : Od hrania k vedomostiam 
 
Riaditeľ školy : Mgr. Jozef Zvolenský 
 
Poverená zástupkyňa školy : Mgr. Zuzana Juríková 
 
Výchovný poradca : Mgr. Jozef Benč 
 
Koordinátor Informatizácie : Mgr. Jozef Zvolenský 
 
Počet pedagogických pracovníkov : 7 
 
Pre primárne vzdelávanie : 2 
 
Pre nižšie sekundárne vzdelávanie : 5 
 
Počet žiakov v školskom roku 2012/2013 : 71 
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Počet žiakov v triedach : 71 

I. stupeň : 24 žiakov 
II. stupeň : 47 žiakov 

 

Trieda Chlapci Dievčatá Spolu 
1. 2 5 7 
2. 2 4 6 
3. 3 3 6 
4. 4 3 7 

Spolu I. stupeň 11 15 26 
5. 4 1 5 
6. 5 7 12 
7. 5 4 9 
8. 5 8 13 
9. 4 2 6 

Spolu II. Stupeň 23 22 45 
Spolu  34 37 71 

 
 
Triednictvo : 
 
 
Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ aprobácia 

1. 7 Mgr. Eva Škodová Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
2. 6 Mgr. Eva Škodová Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
3. 6 Mgr. Zuzana Juríková Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
4. 7 Mgr. Zuzana Juríková Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
5. 5 Mgr. Mária Minárová Slovenský jazyk – Nv 
6. 12 RNDr. Gabriela Deáková Chémia 
7. 9 Mgr. Mária Minárová Slovenský jazyk – Nv 
8. 13 Mgr. Jozef Benč Matematika – Biológia 
9. 6 Mgr. Vladimír Ondrejka Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

I . Všeobecné pokyny  
 
Školský rok sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína 3. Septembra 2012 

(pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok). Školské 

vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013 (štvrtok). Školské 

vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa 28. júna 

2013 (piatok). 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym 

postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2013 sa uskutoční 13. marca 2013 (streda) z 

predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

 

1. Základná škola a stredná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka 

polročné vysvedčenie natrvalo. V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva 

vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 

 

2. Venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch. 

 

3. Zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií detí a žiakov. 

 

4. Zlepšiť prácu metodických orgánov najmä v organizačnej a vzdelávacej oblasti, zaoberať 

sa v rámci činnosti metodických združení a predmetových komisií didaktickou a metodickou 

analýzou činnosti učiteľa, zásadami hodnotenia v jednotlivých predmetoch, postupom tvorby 

vzdelávacích cieľov v nadväznosti na učenie sa žiaka. 

 

5. Venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 

kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

 

6. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú 

analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie. 

 

7. Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.) a Svetového dňa mlieka (3. 5.) vyhlásiť 

tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a 

zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.  

 

8.Zrealizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity. Vymedziť 

priestory na propagáciu zdravého životného štýlu, realizovať prednášky a tvorivé aktivity, aj 

za účasti lekárov a zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

 

9. Plniť úlohy, ktoré vyplývajú z Národného programu starostlivosti o deti a dorast v 

Slovenskej republike na roky 2008 – 2015, s dôrazom na zdravotnú fyzickú aktivitu detí a 

žiakov a na podporu rodičovských schopností mladej generácie, najmä zo sociálne 

znevýhodnených skupín. 

 

7.  Zapojiť sa do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom „Škola priateľská k 

deťom“. Informácie sú zverejnené na www.unicef.sk v časti Školy – školské aktivity. 

 

8. Zrealizovať  aktivity k Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (28. 4.), 

Svetovému dňu nefajčenia (31. 5.), Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a 
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obchodovaniu s drogami (26. 6.), Svetovému dňu ústneho zdravia (12. 9.), Svetovému dňu 

bez násilia (2. 10.), Svetovému dňu duševného zdravia (10.10.), Európskemu týždňu boja 

proti drogám (46. týždeň) a Svetovému dňu prevencie AIDS (1. 12.). 

 

9. Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj 

autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka.  

 

10. Zvýšenú pozornosť venovať účelnému využívaniu finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. 

 

11. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy 

klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

 

12. Podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase detí a mládeže a sprístupniť 

ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. 

 

13. Základná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka 

výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

Formu výpisu si určí škola, resp. triedny učiteľ sám. 

 

14. Odporúča sa dôsledne využívať informovaný súhlas zákonných zástupcov v prípadoch, 

v ktorých sa spájajú žiaci z rôznych tried a ročníkov druhého stupňa, školský výlet, exkurzie, 

neúčasť na vyučovaní žiaka, ktorý je oslobodený od vyučovania predmetu. 

 

15. Žiakovi, ktorý ukončí deviaty ročník sa na konci školského roka na vysvedčení prvýkrát 

vypíše text: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. Pokyny na vyplňovanie doložiek sa 

nachádzajú v čl. 4 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

16. Žiakovi, ktorý končí vzdelávanie v základnej škole sa do doložky uvedie, koľko rokov 

povinnej školskej dochádzky splnil. 

 

 
 

II. Úlohy na školský rok 2012/2013 
 

MATEMATIKA 

 

opatrenia:  

- zlepšiť graf. úpravu, presnosť pri rysovaní 

zodp.: vyuč. MAT a uč. roč. 1.-4. 

termín: v priebehu šk roka 

   / jún, január/ 

kontrola: hospitačná činnosť,riad. previerky 

 

- zapojiť žiakov do riešenia úloh MO, CHO 
zodp.:Mgr.J.Benč, Mgr.J.Zvolenský, RNDr.G.Deáková 
termín: v priebehu roka  
kontrola: vedenie školy 
 
- riešenie slovných úloh, dodržiavanie geom. pojmov  
zodp.: uč. 1.-4. roč. /mat./ 
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termín: v priebehu roka 
kontrola: riad. previerky 
 
Testovanie 9 – 2013 z matematiky  
 
SLOVENSKÝ JAZYK 
Dbať na čítanie s porozumením 
zodp.: uč. SJL i ostatní   vyučujúci 1.- 4. 
termín: v priebehu šk.roka 
kontrola: hospitačná činnosť                                                                               
 
- kontrola zošitov  
- zlepšiť pravopisné javy (štvrťročné previerky) 
- ovládať spis. slovenčinu - vybrané slová 
   kontrola:  - september 
       - január 
       - jún 2012/2013 
Zrealizovať súťaž o najkrajší zošit na I. aj II. stupni  
 
Školská knižnica  -  požičiavanie kníh, spolupráca s verejnými knižnicami 
zodp.:  Mgr. Z. Juríková 
kontrola: vedenie školy 
 
Obecná knižnica – spolupráca s Obecnou knižnicou v budove ZŠ, motivovať žiakov 
k návšteve knižnice (knižné ospravedlnenky) 
zodp. : Mgr. M. Minárová 
Kontrola : vedenie školy 
 
Súťaže žiakov sa budú uskutočňovať podľa Smernice MŠ SR č. 537/2000-II. 
  

III . Hlavné úlohy  na šk. rok 2012/2013 

 
1. Implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu ako 

prierezovú tému štátnych vzdelávacích programov a podľa možností škôl zaraďovať ju ako 

samostatný predmet do školských vzdelávacích programov. 

 

2. Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu 

implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v školskom vzdelávacom 

programe. 

 

3. V zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva: 

 zvýšiť kvalitu škôl tým, že škola vytvorí pre dieťa/žiaka prostredie na vyučovanie 

s informačnými  a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej 

spoločnosti a prostredníctvom nich optimalizuje podmienky aj pre celoživotné 

vzdelávanie, 

 zapracovať úlohy do plánov práce školy a školských vzdelávacích programov, 

 aktualizovať webovú stránku, 

 zvýšiť informačné kompetencie učiteľov na 1. úrovni (mierne pokročilý) a 2. úrovni 

(pokročilý), 
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 riešiť personálne zabezpečenie v oblasti IKT – správcov sietí, koordinátorov 

informatizácie, poradcov pre vzdelávanie prostredníctvom IKT,, 

 spolupracovať s miestnou komunitou, predovšetkým s rodičmi, pri integrovaní IKT do 

vzdelávania 

 

4. Systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu a mimo vyučovacích aktivít. Aktuálne informácie o činnosti a prevádzke školských 

knižníc sa nachádzajú na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave 

www.spgk.sk v časti Školské knižnice. 

 

5. Podporovať voľno časové aktivity detí v záujmových útvaroch organizovaných školskými 

zariadeniami, ktoré majú v náplni svojej práce zabezpečovanie nenáročnej záujmovej 

a oddychovej činnosti  podľa výchovného programu školského  zariadenia. 

 

6. Podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity 

s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a plnení Národného 

programu starostlivosti o deti a dorast a zamedziť umiestnenie automatov na sladkosti, 

nealkoholické nápoje kolového charakteru a nápojov s obsahom kofeínu a chinínu. V tejto 

súvislosti odporúčame zmluvný vzťah s prevádzkovateľmi bufetov v objektoch škôl upraviť 

v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

a neodporúčame  predaj produktov, ktoré nie sú v súlade so zdravým výživovým trendom 

v školských bufetoch, t.j. sladkostí, jedál zo sortimentu typu fast-food a doplnkových jedál 

s vysokým obsahom soli a tukov. 

 

7. Slovenská republika je od 1. júla 2010 do 30. 06. 2011 predsedajúcou krajinou krajín V4. 

Zrealizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. 

 

8. V zmysle národného   plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 : 

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

súčasťou celoživotného procesu  podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov 

v demokratickej spoločnosti, 

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

a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych 

organizácií a širokej miestnej  komunity, 

c) zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom 

čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných 

predstavení s tematikou ľudských práv, 

d) vytvoriť  podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie 

multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, 

e) vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho 

a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr  napomôcť žiakom a študentom  

porozumieť iným kultúram), 

f) pripraviť a realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na 

zvýšenie informovanosti žiakov a študentov škôl v spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami a inými inštitúciami smerom k migrantom. 
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9. Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v školách a vytvárať podmienky na 

tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. 

 

10. Pri príležitosti Roku svätých Cyrila a Metoda na Slovensku – 2013 sa odporúča školám a 

školským zariadeniam realizovať rôzne aktivity v súvislosti s touto historicky významnou 

udalosťou duchovného dedičstva národa a zapracovať príslušnú tematiku aj do plánov práce 

škôl a školských zariadení. 

 

11. Monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného   podozrenia  na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu. 

 

12. V súlade s odporúčaním Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym 

zneužívaním  uskutočniť  primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym 

zneužívaním v materských, základných a stredných školách. 

 

13. Podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl a školských zariadení a ich detí 

a žiakov. 

 
Rozpracovanie hlavných úloh : 
 
1.V slovenskom jazyku budeme venovať pozornosť talentovaným žiakom, zapojíme ich do 
rôznych súťaží, budeme usmerňovať ich literárnu činnosť, tvorivosť, budeme využívať 
školskú a obecnú  knižnicu. 
 
zodp. učitelia slov. jazyka 1.- 4. roč. 
Mgr.Z. Juríková, Mgr.E. Škodová 
Pre II. stupeň Mgr. M. Minárová 

kontrola: hospitačná činnosť 
 
2. Zvýšenú pozornosť budeme venovať jazykovému prejavu žiakov, technike čítania 
v ročníkoch 1.-4., čítaniu s porozumením 
 
zodp. : ved. MZ a uč. Sj 

kontrola : hospitačná činnosť 
previerky čítania 

 
3. Zameriame sa na pravopisné javy – úpravu zošitov vo všetkých predmetoch 
 
zodp.:  všetci vyučujúci 

kontrola:     riad. školy (hospitácie, previerky) 
 
4. Pripraviť žiakov na monitor a  prijímacie pohovory, úspešné zvládnutie pohovorov 
 
zodp.:  Mgr. J. Benč, Mgr. M. Minárová, RNDr. G. Deáková 

 
kontrola: výsledky prijímacích pohovorov a percento 
úspešnosti monitoru 

 
5. Talentovaných žiakov v predmetoch matematika, chémia, slovenský jazyk a geografia  
zapojiť do olympiád 
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zodp.:  vyučujúci predmetov 
kontrola: štvrťročne 

 
6. Vo všetkých PK a MZ budú vypracované plány a metodické orgány budú pravidelne 
zasadať 
 
zodp.:  vedúci PK a MZ 

kontrola:  riad. školy  
 
7. Budeme plne podporovať talentovaných žiakov v hud. výchove a výtvarnej výchove. Žiaci 
sa zúčastnia speváckej súťaže – Slávik Slovenska a svoje schopnosti rozvíjať vo výtvarnom 
krúžku. 
 
zodp.:  vyuč. HV, VV 
                                                             kontrola: štvrťročne 
 
8. V telesnej výchove zabezpečiť optimálny funkčný rozvoj a telesnú zdatnosť žiakov, 
vytvárať podmienky pre telesný a duševný rozvoj dieťaťa, aktivity podľa plánu Boja proti 
obezite 
 
zodp. vyuč. 1. – 4., TV 
Mgr.Z.Juríková, Mgr.V.Ondrejka 

kontrola:    hospitačná činnosť 
 
9. Kontrolovať plnenie učebných osnov, platnosť učebných plánov, sledovať vedomostnú 
úroveň v jednotlivých triedach a predmetoch, zjednotiť kritériá hodnotenia a klasifikácie 
žiakov, podp. metódy, postupy založ. na skúsenostiach a prepájané so životom 
            
zodp. :  vedúci PK a MZ 

kontrola:    hospitačná činnosť 
      
10. Vo vyučovacom procese voliť takú štruktúru hodiny, aby žiaci dané učivo pochopili, 
uplatňovať tvorivý prístup k danej problematike, k žiakom. Kvalitu vedomostí hodnotiť 
podľa toho, ako vedia tieto vedomosti využívať v rôznych predmetoch a v ďalšom 
vzdelávaní 
 
zodp.:  učitelia 

kontrola:    hospitačná činnosť 
 
11. Starať sa o odborno-metodické vzdelávanie učiteľov, využívať odbornú literatúru, 
časopisy, internet 
 
zodp.:  všetci vyučujúci 

kontrola: PK, MZ 
 
12. Sledovať a v praxi uplatňovať progresívne metódy, organizovať vzájomné hospitácie, 
učitelia 4. a 5. roč., MŠ a 1. ročníka  
 
zodp.: vedúci PK, MZ a riaditeľ školy 

kontrola: hospitačná činnosť 
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13. Organizovať a vyhodnocovať previerky, analyzovať úspechy i neúspechy pri výchove 
a vzdelávaní 
 
zodp.: ved. PK a MZ 

kontrola: hospitačná činnosť 
 
14. Uskutočniť hospitácie vedením školy, analyzovať úspechy i neúspechy 
 
zodp.: vedenie školy 

termín: január, jún 
 
15. Spolupracovať s CPPP a CŠPP, uskutočniť prednášky k výchove k manželstvu a 
rodičovstvu  
zodp.: vých.poradca , triedni učitelia 
  

kontrola:  vedenie školy 
 
16. Dôslednou výchovnou činnosťou predchádzať zlozvyku alkoholizmu a fajčeniu, 
upozorňovať na zhubné následky tohto pôsobenia.  
 
zodp: triedni učitelia 

kontrola: riad. školy 
 
17. Dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamedziť úrazovosti, odstraňovať 
prekážky, ktoré by mohli spôsobiť úraz 
 
zodp.:  bezpečnostný  technik 

kontrola: priebežne 
 
18. Organizovať exkurzie a  výlety 
 
zodp.:  všetci vyučujúci 
                                                              kontrola: hospitačná činnosť 
 
 
19. Upevňovať medziľudské vzťahy na pracovisku formou tolerancie a plnenia si 
pracovných povinností, dbať na práva dieťaťa, upevňovať vzťahy rodič – učiteľ, učiteľ – 
žiak , plán boja proti drogám a kriminalite  
 
zodp.: všetci vyučujúci 

kontrola: vedenie školy 
 
20. Venovať pozornosť fyzickému a duševnému zdraviu, telesnému a pohybovému 
rozvoju žiakov i rozširovaniu organizačných foriem TV, plán boja za duševné zdravie, plán 
boja proti obezite 
 
zodp.: vyuč. TV 

kontrola: priebežne 
 
26. Venovať pozornosť krúžkovej činnosti na základe vzdelávacích preukazov vytvárať 
kreativitu a objavovať talenty v rôznych odboroch 



11 

 

 
zodp.: vedúci krúžkov 

kontrola: vedenie školy 
 
27. Cena starostu obce  o najlepších žiakov v šk. r. 2012/2013 
zodp.: triedni učitelia 

kontrola:  vedenie školy 
 

 
 
 
 
 

 

IV. Organizačná časť 
 
a/ Plán zasadnutia pedagogických rád 
 
August:   Pokyny MŠ  POP 
    Úprava úväzkov, tried 
    Vzdelávacie poukazy 
    Uznesenie 
 
 
September: Kontrola uznesenia 
    Plán práce školy - schválenie 
    Úlohy na najbližšie obdobie 
    Uznesenie 
 
 
November: Kontrola uznesenia 
    Zhodnotenie výsledkov za I. štvrťrok 2012/2013 
    Úlohy na najbližšie obdobie 
    Uznesenie 
 
 
Január:   Kontrola uznesenia 
    Zhodnotenie výsledkov za I. polrok 2012/2013 
    Rozmiestnenie žiakov – Mgr.J.Benč 
    Úlohy na najbližšie obdobie 
    Uznesenie 
 
 
Apríl:    Kontrola uznesenia 
    Zhodnotenie výsledkov za II. štvrťrok 
    Diskusia 
    Uznesenie 
 
Jún:    Kontrola uznesenia 
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    Zhodnotenie výsledkov za II. polrok 2012/2013 
    Správa o vyhodnotení výsledkov za rok 2012/2013 
    Diskusia 

Uznesenie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časový harmonogram pedagogických porád 

Dátum Obsah porady 

23.09.2012 Schválenie programu práce školy na šk. rok 2012/2013 

15.11.2012 Štvrťročná zhodnocovacia pedagogická rada 

25.01.2013 Polročná klasifikačná rada 

18.04.2013 Trištvrteročná zhodnocovacia pedagogická rada 

25.06.2013 Klasifikácia 2. -4. ročníku v šk. roku 2011/2012 

25.06.2013 Výročná klasifikačná rada 

29.06.2013 Zhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2012/2013 

 
Pracovné porady 
17. október 2012 
14. december 2012 
5. marec 2013 
23. máj 2013 
 
b/ Rozdelenie MZ a PK  
 
MZ – 1. – 4. roč.  :  vedúca : Mgr. Zuzana Juríková  
       členovia: Mgr. Z. Juríková, Mgr. E. Škodová, Mgr.V.Ondrejka 
 
PK prírod. predmet.: vedúca: RNDr.G.Deáková 
       členovia: Mgr.J.Benč, Mgr.J.Zvolenský, Mgr.V.Ondrejka 
 
PK spol. predmetov: vedúci: Mgr. Vladimír Ondrejka 
       členovia : Mgr.J.Zvolenský, Mgr. V.Ondrejka, RNDr.G.Deáková 
       Mgr.J.Benč, Mgr. Z. Juríková, Mgr. E.Škodová 
               

Názov súťaže Zodpovednosť 

Šaliansky Maťko Mgr. M. Minárová 

Hviezdoslavov Kubín Mgr. Z. Juríková 
Mgr. E. Škodová 

Mgr. M. Minárová 
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Slávik Mgr. Z. Juríková 
Mgr. E. Škodová 

Mgr. V. Ondrejka 

Atletika Mgr. V. Ondrejka 
Mgr. Z. Juríková 

Výtvarné súťaže Mgr. E. Škodová 

Matematická olympiáda Mgr.Z. Juríková 
Mgr. J. Benč 

Mgr. J. Zvolenský 

Pytagoriáda Mgr. Z. Juríková 
Mgr. J.  Benč 

Mgr. J. Zvolenský 

Geografická olympiáda Mgr. V. Ondrejka 

Chemická olympiáda RNDr. G. Deáková 

Olympiáda zo SJL Mgr. M. Minárová 

 
 
Akcie, na ktorých sa budú podieľať programom aj žiaci našej školy 

Termín Akcia Zodpovední 

Október Úcta k starším Vedenie školy v spolupráci s OcÚ Skýcov 
December Mikuláš Vedenie školy a triedni učitelia 
December Vianočná akadémia Triedni učitelia 
Február  Maškarný ples Triedni učitelia a vedenie školy 
Máj Deň Matiek Triedni učitelia 
Jún Deň detí Vedenie školy a triedni učitelia 

 
 
Rozdelenie kabinetov: 
  

Kabinet Vedúci kabinetu 

SJL Mgr. M. Minárová 
D 
Z 

Mgr.Vladimír Ondrejka 

CH RNDr.Gabriela Deáková 
TV Mgr.Vladimír Ondrejka 
Práce na pozemku Mgr. Jozef Zvolenský 
M Mgr. Jozef Benč 
F RNDr.Gabriela Deáková 
TCHV Mgr. Jozef Zvolenský 
Pr Mgr. Jozef Benč 
1.-4. roč. Mgr. Eva Škodová 
HV Mgr. Eva Škodová 
Didaktická technika Mgr. Jozef Zvolenský 
Žiacka knižnica Mgr. Zuzana Juríková 
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Záujmové krúžky: 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku 
Zavináčik Mgr.Zuzana Juríková 
Športovo - tanečný krúžok Mgr.Zuzana Juríková 
Počítačový krúžok  Mgr.Jozef Zvolenský 
Športový krúžok Mgr. Vladimír Ondrejka 
Vareška RNDr. Gabriela Deáková 
Šikovníček Mgr. Eva Škodová 
Šikulka Mgr. Mária Minárová 
Matematický krúžok  Mgr. Jozef Benč 
Futbalový krúžok Dušan Lukáč (externista) 

 

V.  Prílohy 
 
Plán boja proti obezite (Mgr. Z. Juríková) 
Plán boja za duševné zdravie (Mgr. J. Zvolenský) 
Plán prevencie drogových závislostí  a kriminality (Mgr. M. Minárová) 
Plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi (Mgr. V. Ondrejka) 
Plán environmentálnej výchovy (Mgr. Z. Juríková) 
Plán prevencie sociálno – patologických javov (RNDr. G. Deáková) 
Plán výchovy k ľudským právam (Mgr. E. Škodová) 
Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu (Mgr. J. Benč) 
 
Plán práce výchovného poradcu (Mgr. J. Benč) 
Plán MZ na šk. rok 2012/2013 (Mgr. Z. Juríková) 
Plán PK spoločensko – vedné predmety  na rok 2012/2013 (Mgr. V. Ondrejka) 
Plán PK prírodovedné predmety na rok 2012/2013 (RNDr. G. Deáková) 
 
 

S návrhom PLÁNU  PRÁCE ŠKOLY  na školský  rok 2012/2013 boli oboznámení 
učitelia ZŠ v Skýcove  dňa  ............................... 
 
Mgr. Zuzana Juríková   ...................................................... 

Mgr. Eva Škodová    ...................................................... 

Mgr. Mária Minárová   ...................................................... 

Mgr. Vladimír Ondrejka  ...................................................... 

RNDr. Gabriela Deáková  ...................................................... 

Mgr. Jozef Benč     ..................................................... 

 
V Skýcove  dňa                           
 

 
............................................ 

                                     riaditeľ  školy 
                       Mgr. Jozef Zvolenský   
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