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Vyučovací jazyk : slovenský 
 
Školský vzdelávací program : Od hrania k vedomostiam 
 
Riaditeľ školy : Mgr. Jozef Zvolenský 
 
Poverená zástupkyňa školy : Mgr. Zuzana Rajtarová 
 
Výchovný poradca : Mgr. Jozef Benč 
 
Koordinátor Informatizácie : Mgr. Jozef Zvolenský 
 
Počet pedagogických pracovníkov : 8 
 
Pre primárne vzdelávanie : 2 
 
Pre nižšie sekundárne vzdelávanie : 5 
 
Počet žiakov v školskom roku 2013/2014 : 72 
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Počet žiakov v triedach : 72 

I. stupeň : 26 žiakov 
II. stupeň : 46 žiakov 

 

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

Spolu I. stupeň 10 16 26 
5. 4 3 7 
6. 4 1 5 
7. 5 7 12 
8. 5 4 9 
9. 5 8 13 

Spolu II. Stupeň 23 23 46 
Spolu  33 39 72 

 
 
Triednictvo : 
 
 
Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ aprobácia 

1. 7 Mgr. Eva Škodová Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
2. 7 Mgr. Eva Škodová Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
3. 7 Mgr. Zuzana Rajtarová Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
4. 6 Mgr. Zuzana Rajtarová Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
5. 7 Mgr. Vladimír Ondrejka Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
6. 5 Mgr. Mária Minárová Slovenský jazyk – Nv 
7. 12 RNDr. Gabriela Deáková Chémia 
8. 9 Mgr. Mária Minárová Slovenský jazyk – Nv 
9. 13 Mgr. Jozef Benč Matematika – Biológia 
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I . Všeobecné pokyny  
 
1. Základná 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.  Odporúča sa venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých 

predmetoch. 

 

3. Odporúča sa riaditeľom škôl zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 

na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a žiakov. 

 

4. Odporúča sa naďalej venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese 

a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

 

5. Odporúča sa monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich 

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

 

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

autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka.  

 

7. Podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase detí a mládeže. 

 

8. 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. 

 

II. Úlohy na školský rok 2013/2014 
 

MATEMATIKA 

 

- zlepšiť graf. úpravu, presnosť pri rysovaní, väčší dôraz klásť na výber príkladov a úloh 

podporujúcich logické myslenie 

zodp.: vyuč. MAT a uč. roč. 1.-4. 

termín: v priebehu šk roka 

kontrola: hospitačná činnosť, riaditeľské previerky 

 

- zapojiť žiakov do riešenia úloh MO, pytagoriády  a  CHO 
zodp.:Mgr.J.Benč, Mgr.J.Zvolenský, RNDr.G.Deáková 
termín: v priebehu roka  
kontrola: vedenie školy 
 
- riešenie slovných úloh, využívať príklady a zadania na zvýšenie finančnej gramotnosti 
žiakov (úver, úrok, pôžička, finančná zodpovednosť) 
termín: v priebehu roka 
kontrola: riad. previerky 
tvorba testov pre žiakov I. a II. stupňa  (hot potatoes) a ich pravidelné zverejňovanie na 
webstránke pytagoras.weblahko.sk 
 
Testovanie 9 – 2014 12. marec 2014 (streda)   
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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, kompetentné čítanie 
   kontrola:  - september 
       - január 
       - jún 2013/2014 
Zrealizovať súťaž o najkrajší zošit na I. aj II. stupni  
Zapojiť sa do recitačných súťaží 
 
Školská knižnica  -  požičiavanie kníh, spolupráca s verejnými knižnicami 
zodp.:  Mgr. Z. Rajtarová 
kontrola: vedenie školy 
 
Obecná knižnica – spolupráca s Obecnou knižnicou v budove ZŠ, motivovať žiakov 
k návšteve knižnice 
zodp. : Mgr. M. Minárová 
Kontrola : vedenie školy 
 
tvorba testov pre žiakov I. a II. stupňa  (hot potatoes) a ich pravidelné zverejňovanie na 
webstránke pytagoras.weblahko.sk 
Testovanie 9 – 2014 12. marec 2014 (streda)   
Súťaže žiakov sa budú uskutočňovať podľa Smernice MŠ SR č. 537/2000-II. 
  

III . Hlavné úlohy  na šk. rok 2013/2014 

 
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. Vydávať školský časopis a realizovať projekty na podporu 
jazyka. 
 
zodp. učitelia slov. jazyka 1.- 4. roč. 
Mgr.Z. Rajtarová, 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. Sjl 

kontrola : hospitačná činnosť 
previerky čítania 
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3. Zameriame sa na pravopisné javy – úpravu zošitov vo všetkých predmetoch 
 
zodp.:  všetci vyučujúci 

kontrola:     riad. školy (hospitácie, previerky) 
 
4. Pripraviť žiakov na testovanie 9  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 
 
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, výtvarnej výchove 
a výchove umením. Žiaci sa zúčastnia speváckej súťaže – Slávik Slovenska a svoje 
schopnosti rozvíjať vo výtvarnom krúžku. 
 
zodp.:  vyuč. HV, VV, VYU 
                                                             kontrola: štvrťročne 
 
8. V telesnej a športovej  výchove zabezpečiť optimálny funkčný rozvoj a telesnú zdatnosť 
žiakov, vytvárať podmienky pre telesný a duševný rozvoj dieťaťa, aktivity podľa plánu Boja 
proti obezite. Zapojiť sa do športových súťaží (podľa možností školy  - počet žiakov) 
zodp. vyuč. 1. – 4., TV a TSV 
Mgr.J.Benč, Mgr.V.Ondrejka 

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

kontrola: porady MZ a PK 
 
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: priebežne 
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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 TSV, plán boja za duševné zdravie, plán 
boja proti obezite 
 
zodp.: vyuč. TSV 

kontrola: priebežne 
 
21. Venovať pozornosť krúžkovej činnosti na základe vzdelávacích poukazov vytvárať 
kreativitu a objavovať talenty v rôznych odboroch 
 
zodp.: vedúci krúžkov 

kontrola: vedenie školy 
 
22. Cena starostu obce  o najlepších žiakov v šk. r. 2013/2014 
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 2013/2014 
    Úlohy na najbližšie obdobie 
     Uznesenie 
 
Január:   Kontrola uznesenia 
    Zhodnotenie výsledkov za I. polrok 2013/2014 
    Rozmiestnenie žiakov – Mgr.J.Benč 
    Úlohy na najbližšie obdobie 
    Uznesenie 
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Apríl:    Kontrola uznesenia 
    Zhodnotenie výsledkov za II. štvrťrok 
    Diskusia 
    Uznesenie 
 
Jún:    Kontrola uznesenia 
    Zhodnotenie výsledkov za II. polrok 2013/2014 
    Správa o vyhodnotení výsledkov za rok 2013/2014 
    Diskusia 

Uznesenie  
 
Časový harmonogram pedagogických porád 

Dátum Obsah porady 

23.09.2013 Schválenie programu práce školy na šk. rok 2013/2014 

13.11.2013 Štvrťročná zhodnocovacia pedagogická rada 

27.01.2014 Polročná klasifikačná rada 

16.04.2014 Trištvrteročná zhodnocovacia pedagogická rada 

23.06.2014 Klasifikácia 2. -4. ročníku v šk. roku 2013/2014 

23.06.2014 Výročná klasifikačná rada 

30.06.2014 Zhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2013/2014 

 
Pracovné porady 
17. október 2013 
16. december 2013 
5. marec 2014 
21. máj 2014 
 
b/ Rozdelenie MZ(metodické združenie)  a PK (predmetová komisia)  
 
MZ – 1. – 4. roč.  :  vedúca : Mgr. Zuzana Rajtarová 
       členovia: Mgr. Z. Rajtarová, Mgr. E. Škodová, Mgr.V.Ondrejka 
 
PK prírod. predmet.: vedúca: RNDr.G.Deáková 
       členovia: Mgr.J.Benč, Mgr.J.Zvolenský,  

Mgr.V.Ondrejka,Mgr.M.Minárová 
 
PK spol. predmetov: vedúci: Mgr. Vladimír Ondrejka 
       členovia : Mgr. V.Ondrejka, RNDr.G.Deáková 
       Mgr.J.Benč, Mgr. Z. Rajtarová, Mgr. E.Škodová,Mgr.M.Minárová 
               

Názov súťaže Zodpovednosť 

Šaliansky Maťko Mgr. M. Minárová 

Hviezdoslavov Kubín Mgr. Z. Rajtarová 
Mgr. E. Škodová 

Mgr. M. Minárová 

Slávik Mgr. Z. Rajtarová 
Mgr. E. Škodová 

Mgr. V. Ondrejka 
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Atletika a kolektívne športy Mgr. V. Ondrejka 
Mgr. J. Benč 

Výtvarné súťaže Mgr. E. Škodová 
Mgr. J. Pluta 

Matematická olympiáda Mgr.Z. Rajtarová 
Mgr. J. Benč 

Mgr. J. Zvolenský 

Pytagoriáda Mgr. Z. Rajtarová 
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 
December Vianočná burza Triedni učitelia 
Február  Maškarný ples Triedni učitelia a vedenie školy 
Máj Deň Matiek Triedni učitelia 
Jún Deň detí Vedenie školy a triedni učitelia 
Podľa 
dohody 

Oslavy 50.výročia Vedenie školy, 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 Rajtarová 
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Záujmové krúžky: 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku 
Zavináčik Mgr.Zuzana Rajtarová 
Tanečno- pohybový krúžok Mgr.Zuzana Rajtarová 
Počítačový krúžok  Mgr.Jozef Zvolenský 
Športový krúžok Mgr. Vladimír Ondrejka 
Vareška RNDr. Gabriela Deáková 
Šikovníček Mgr. Eva Škodová 
Dramatický krúžok Mgr. Mária Minárová 
Matematický  Mgr. Jozef Benč 
Turistický krúžok Mgr.Eva Škodová 

 

V.  Prílohy 
 
Plán boja proti obezite (Mgr. Z. Rajtarová) 
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. Rajtarová) 
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 2013/2014 (Mgr. Z. Rajtarová) 
Plán PK spoločensko – vedné predmety  na rok 2013/2014 (Mgr. V. Ondrejka) 
Plán PK prírodovedné predmety na rok 2013/2014 (RNDr. G. Deáková) 
Plán vnútornej kontroly na šk. rok 2013/2014 (Mgr. J. Zvolenský) 
 
 

S návrhom PLÁNU  PRÁCE ŠKOLY  na školský  rok 2013/2014 boli oboznámení 
učitelia ZŠ v Skýcove  23.9. 2013. 
 
Mgr. Zuzana Rajtarová  ...................................................... 

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

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

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

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

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

 
V Skýcove  dňa 30.9.2013              
 

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

                                     riaditeľ  školy 
                       Mgr. Jozef Zvolenský   
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