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1 SÚVISIACE DOKUMENTY  
 

Plán práce školy súvisí, resp. vychádza predovšetkým z týchto školských dokumentov: 

 

1. Organizačný poriadok školy 

2. Pracovný poriadok školy 

3. Správa o VZ činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2020/2021 (plus príloha – Správa 

o VZ činnosti školy počas dištančného vyučovania)  

4. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 

školskom roku 2020/2021 

5. Plán kontrolnej činnosti 

6. Školský vzdelávací program 

7. Koncepcia rozvoja školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec, 985 26 

4 

 

2 ANALÝZA  PLÁNU  PRÁCE  ZA  MINULÝ  ŠKOLSKÝ ROK 
 

Strategickým cieľom pre šk. rok 2020/2021 bolo „Pripraviť výchovno-vzdelávací proces na šk. rok 

2020/2021 v súlade s aktuálnym školským vzdelávacím programom, aktuálnou koncepciou rozvoja 

školy, platnou legislatívou v oblasti školstva a pedagogicko-organizačnými pokynmi platnými pre šk. 

rok 2020/2021.“ 

Tento cieľ bol realizovaný aktualizáciou ŠkVP, výchovného programu ŠKD, prepracovanejším 

prevedením plánu práce školy, vydaním nového plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania 

zamestnancov, ale aj vydaním nových základných organizačných dokumentov – organizačného 

a pracovného poriadku školy. 

VZ proces bol v priebehu školského roka výrazne poznačený vplyvom pandémie COVID-19, s ktorou 

boli spojené neustále zásahy do organizácie vyučovania zo strany MŠVVaŠ SR, resp. ÚVZ SR 

a následne usmerneniami riaditeľa školy, reagujúcimi na aktuálny stav. 

Táto skutočnosť výrazne ovplyvnila realizáciu špecifických cieľov, ktoré boli na šk. rok 2020/2021 

stanovené. 

 

V pláne pláce na šk. rok 2020/2021 boli stanovené nižšie uvedené špecifické ciele. Ich realizácia je 

vyznačená nasledovne: 

 splnené 

 čiastočne splnené 

 nesplnené 

 

A) Vo vzťahu k žiakom a VZ procesu:  

 v mesiacoch september a október dobrať neprebrané učivo, resp. prebraté dištančne v min. šk. 

roku – učivo bolo prebraté podľa štandardov s dôrazom na základné učivo 

 previesť diagnostiku vedomostnej úrovne žiakov školy v profilových predmetoch v 2.-9. ročníku 

– diagnostika bola prevedená a vyhodnotenie po jednotlivých predmetoch bolo odovzdané 

vedeniu školy  

 pokračovať a dokončiť realizácii projektu „Zo školy múdrejší“ – zameraného na rozvoj 

čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom extra hodín, záujmovej 

činnosti žiakov, pedagogickej rade a vzdelávania pedagogických zamestnancov školy v oblasti 

digitálnych technológií  - ukončené boli extra hodiny a neukončené bola projektová činnosť 

z dôvodu pandémie COVID 

 realizovať plavecký výcvik – prebehol od 28.9. – 2.10.2020 v mestskej plavárni vo Veľkom 

Krtíši  

 realizovať lyžiarsky výcvik – neprebehol na základe odporúčaní MŠ SR a MZ SR 

 realizovať prierezovú tému „dopravná výchova“ na prvom stupni formou dopravného ihriska – 

prierezová téma na I. stupni prostredníctvom dopravného ihriska bola naplánovaná na jar 2021, 
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ale nebola zrealizovaná z dôvodu pandémie COVID-19 - čiastočne bola zrealizovaná ako 

prierezová téma vo vyučovacích predmetoch a na vychádzkach 

 realizovať prierezovú tému „OŽZ“ formou účelového cvičenia na druhom stupni a didaktických 

hier na prvom stupni – na I. stupni zrealizované - 14.9.2020 a 24.6.2021, na II. stupni 

zrealizované – 10-11.9.2020 a 23-24.6. 2021 

 realizovať odložené aktivity školy a ŠKD (z epidemiologických dôvodov) – výlet odmenených 

žiakov a relaxačno-oddychový pobyt žiakov ŠKD – akcie boli presunuté na školský rok 

2021/2020 z dôvodu pandémie COVID-19 

 realizovať Testovanie 5 a Testovanie 9 v termínoch stanovených ministerstvom školstva – 

testovania boli zrušené MŠ SR 

 klásť dôraz na koordináciu projektových aktivít a popoludňajšej činnosti školy (prac. a ped. 

porady, záujmové útvary financované prostr. vzdelávacích poukazov, činnosť ŠKD,...) – boli 

zrealizované podľa možností, ktoré dovoľovala epidemiologická situácia  

 zapájať sa do menších – finančne, personálne a časovo nenáročných projektov, účinných v 

edukačnom procese – škola sa úspešne zapojila do projektov – Čítame radi a Spolu múdrejší, 

neúspešná snaha o zapojenie do projektov – ENVIRPROJEKT 2020, Projekt podpory lokálnych 

komunít a zapojenia do 1. výzvy NP POP II 

 doladiť tzv. „kompetenčné minimum“ zostavené v minulom šk. roku, ktoré má „zabrániť“ 

opakovanému opakovaniu ročníka neprospievajúcich žiakov – cieľ bol splnený 

 zosúladiť konzultačné hodiny vyučujúcich pre deti, pre rodičov, resp. pre deti s rodičmi 

zavedené v minulom šk. roku – bolo zrealizované, využívané však zo strany rodičov v malej 

miere, skôr ako konzultácie na podnet učiteľov z dôvodu nepripájania sa na online vyučovanie 

 

B) Vo vzťahu k žiakom so ŠVVP:  

 spolupracovať pri tvorbe IVP žiakov a diagnostiky zdravotných postihnutí so súkromným centrom 

špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári – spolupráca podnetná, všetky diagnostiky 

navrhnuté školou boli zrealizované, po uvoľnení opatrení pokračovala logopedická intervencia 

 dokončiť realizáciu projektu „V základnej škole úspešnejší“ zameraného na inklúziu žiakov 

prostredníctvom práce asistentov učiteľa; hľadať alternatívne možnosti v súvislosti s personálnym 

zabezpečením asistentov učiteľa – projekt zrealizovaný 

 sledovať činnosť v zriadenej špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím, prehodnotiť 

pokračovanie jej činnosti v šk. roku 2021/22 z hľadiska ekonomickej efektivity a počtu žiakov 

v triede od 1.9.2021 – ukončenie činnosti špeciálnej triedy v školskom roku 2021/2022 najmä 

z ekonomického hľadiska - výrazný pokles počtu žiakov v triede  
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C) Vo vzťahu k rodičom, verejnosti, partnerom školy  

 pokračovať vo vydávaní školského časopisu s polročnou periodicitou vydávania – zrealizované, 

následne bol časopis doručený do rodín žiakov, do rodín žiakov v MŠ, ako aj okolitých ZŠ a MŠ 

 pravidelná aktualizácia webovej stránky, facebookového profilu školy za účelom zlepšenia 

komunikácie medzi školou a jej partnermi a informovanosti o činnosti školy; využívanie 

obecného a školského rozhlasu – splnené, všetky dôležité informácie boli ihneď zverejňované 

 zlepšiť informovanosť rodičov prostredníctvom žiackej knižky – zo strany školy splnené, 

evidujeme nedostatočný záujem zo strany rodičov 

 realizovať deň otvorených dverí – z dôvodu pandémie COVID-19 nebolo možné DOD 

zrealizovať 

 

D) Vo vzťahu k učiteľom  

 nabádať učiteľov školy k aktivitám vedúcim k zvyšovaniu úrovne ich špecializačnej činnosti 

v súlade s vnútornými potrebami školy – čiastočne splnené 

 nabádať učiteľov k rozširovaniu ich kvalifikácie o ďalšie predmety – podľa vnútorných potrieb 

školy (v súlade s ročným plánom vzdelávania zamestnancov, resp. plánom profesijného rozvoja) 

– čiastočne splnené 

 nabádať učiteľov k prehlbovaniu ich súčasnej kvalifikácie formou prvej, resp. druhej atestácie, 

resp. prostredníctvom iných foriem profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov – 

čiastočne splnené 

 klásť dôraz na zvládnutie diagnostiky potenciálu žiaka a jeho silných a slabých stránok;  jej 

výsledky využiť pri hodnotení výberu vhodných VZ postupov – nebola splnená z dôvodu 

pandémie COVID-19 

 nechať pedagogickým zamestnancom voľnosť pri výbere vyučovacích metód – bolo splnené 

 zefektívnenie vzdelávacieho procesu a jeho priebeh kontrolovať na základe stanoveného 

programu hospitačnej činnosti, resp. mimoriadnych hospitácií – nebola splnená s výnimkou 

hospitácií podliehajúcich adaptačnému vzdelávaniu realizovaná z dôvodu pandémie COVID-19 

 pripraviť a previesť adaptačné vzdelávanie u začínajúcich pedagogických zamestnancov – bolo 

splnené 

 pokračovať v zavedených ranných krátkych porád s jasným rozdelením úloh a činností – bolo 

splnené 

 v rámci kontrolnej činnosti pri prípadnej dištančnej výučbe sledovať a vyhodnocovať 

uplatňovanie kompetencií získaných v digitálnej oblasti v aktualizačnom vzdelávaní v šk. roku 

2019/2020 – bolo splnené 
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Záver: Napriek problémom s epidemiologickou situáciou sa väčšinu cieľov podarilo v rámci možností 

realizovať. Okrem stanovených cieľov mala v pláne škola realizovať oddychovo-relaxačný pobyt žiakov 

ŠKD a výlet pre najlepších žiakov školy, ktoré tiež neboli realizované z epidemiologických dôvodov 

a presúvajú sa na ďalší školský rok. 

 

 

 Dátum: 2.7.2021                                                                     vypracoval: PaedDr. Anna Chovancová 
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3 CIELE A HLAVNÉ ÚLOHY V ŠK. ROKU 2020/2021 
 

3.1 Profilácia školy 
 

 

Základná škola v Málinci vzhľadom na počet žiakov a vzhľadom na  definovanú víziu a poslanie školy 

(uvedené v koncepcii rozvoja školy) sa nesnaží profilovať výraznejšie jedným smerom, ale jej cieľom 

je nastaviť VZ proces tak, aby: 

 zabezpečila u všetkých žiakov základnú úroveň kompetencií pre všetky výchovno-vzdelávacie 

oblasti a predmety definované platným štátnym vzdelávacím programom 

 rozvíjala výchovnou formou kompetencie definované v predmetoch organizovaných základnou 

školou – ako súčasť školského vzdelávacieho programu (vlastné predmety)

 VZ oblasti, v ktorých žiaci individuálne vynikajú boli u žiakov rozvíjané diferencovaným 

prístupom v kombinácii s vytvorením a podporou mimovyučovacích aktivít, ktoré rozvíjajú 

kompetencie súvisiace s ich individuálnymi záujmami a schopnosťami



3.2 Strategický cieľ školy 

Pripraviť výchovno-vzdelávací proces na šk. rok 2021/2022 v súlade s aktuálnym školským 

vzdelávacím programom, aktuálnou koncepciou rozvoja školy, platnou legislatívou v oblasti školstva, 

so Sprievodcom školským rokom 2021/2022 a meniacou sa epidemiologickou situáciou v súvislosti 

s ochorením COVID-19.  

 

3.3 Špecifické ciele a úlohy školy pre šk. rok 2020/2021 

Vo vzťahu k žiakom a VZ procesu: 

 v mesiacoch september a október dobrať učivo neprebraté, resp. prebraté dištančne v min. šk. 

roku 

 previesť kontrolu vedomostnej  úrovne žiakov školy v profilových predmetoch v 2.-9. ročníku 

formou riaditeľských previerok (vo vybraných triedach a predmetoch) 

 dokončiť v realizáciu projektu „Zo školy múdrejší“ – zameraného na rozvoj čitateľskej, 

matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom extra hodín, záujmovej činnosti 

žiakov, pedagogickej rade a vzdelávania pedagogických zamestnancov školy v oblasti 

digitálnych technológií  

 realizovať školu v prírode u žiakov 1. stupňa v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov 

určených pre tento účel pre rok 2021 a ak to bude umožňovať epidemiologická situácia 

 realizovať lyžiarsky výcvik (ak to bude umožňovať epidemiologická situácia) 

 realizovať prierezovú tému „dopravná výchova“ na prvom stupni formou dopravného ihriska 

 realizovať prierezovú tému „OŽZ“ formou účelového cvičenia na druhom stupni a didaktických 

hier na prvom stupni; jedno účelové cvičenie na 2. stupni zamerať na prierezovú tému „dopravná 

výchova“ 
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 realizovať odložené aktivity školy a ŠKD (z epidemiologických dôvodov) – výlet odmenených 

žiakov a relaxačno-oddychový pobyt žiakov ŠKD 

 realizovať Testovanie 5 a Testovanie 9 v termínoch stanovených ministerstvom školstva 

 klásť dôraz na koordináciu projektových aktivít a popoludňajšej činnosti školy (prac. a ped. 

porady, záujmové útvary financované prostr. vzdelávacích poukazov, činnosť ŠKD,...) 

 zapájať sa do menších – finančne, personálne a časovo nenáročných projektov, účinných 

v edukačnom procese 

 doladiť tzv. „kompetenčné minimum“ zostavené v minulom šk. roku, ktoré má „zabrániť“ 

opakovanému opakovaniu ročníka neprospievajúcich žiakov 

 zosúladiť konzultačné hodiny vyučujúcich pre deti, pre rodičov, resp. pre deti s rodičmi 

zavedené v minulom šk. roku 

 vypracovať vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov, ktorý bude zjednocovať kritériá 

hodnotenia žiakov 

 uplatňovať vo VZ procese exkurzie v blízkom okolí, ako základný nástroj praktického 

vyučovania v priamom a reálnom prostredí  (exkurzie domácich remeselníkov, úpravňa, 

priehrada) 

 vypracovať nový školský poriadok 

 

Vo vzťahu k žiakom so ŠVVP: 

 spolupracovať pri tvorbe IVP žiakov a diagnostiky zdravotných postihnutí so 

súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári 

 dokončiť realizáciu projektu „POP II“ zameraného na inklúziu žiakov prostredníctvom práce 

asistentov učiteľa; hľadať alternatívne možnosti v súvislosti s personálnym zabezpečením 

asistentov učiteľa zamestnaných v tomto projekte 

 

Vo vzťahu k rodičom, verejnosti, partnerom školy 

 pokračovať vo vydávaní školského časopisu s polročnou periodicitou vydávania; 

 pravidelná aktualizácia webovej stránky, facebookového profilu školy za účelom zlepšenia 

komunikácie medzi školou a jej partnermi a informovanosti o činnosti školy; využívanie 

obecného a školského rozhlasu 

 zlepšiť informovanosť rodičov prostredníctvom žiackej knižky a elektronických foriem 

komunikácie (mailová komunikácia, IZK) 

 realizovať deň otvorených dverí 

 

Vo vzťahu k učiteľom 

 motivovať učiteľov školy k aktivitám vedúcim k zvyšovaniu úrovne ich špecializačnej činnosti 

v súlade s vnútornými potrebami školy 
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 motivovať učiteľov k rozširovaniu ich kvalifikácie o ďalšie predmety – podľa vnútorných 

potrieb školy (v súlade s plánom profesijného rozvoja) 

 motivovať učiteľov k prehlbovaniu ich súčasnej kvalifikácie formou prvej, resp. druhej 

atestácie, resp. prostredníctvom iných foriem profesijného rozvoja pedagogických 

zamestnancov  

 motivovať učiteľov a asistentov k aplikácii vzdelávacích programov v oblasti metodiky práce so 

žiakmi zo zdravotným znevýhodnením 

 previesť diagnostiku potenciálu žiakov vo vybraných triedach (jeho silných a slabých VZ 

stránok);  jej výsledky využiť pri hodnotení výberu vhodných individuálnych VZ postupov; 

realizovať a vyhodnotiť ich výsledky, korigovať vybrané postupy (2. a 4. ročník, 5. a 8. ročník) 

 nechať pedagogickým zamestnancom voľnosť pri výbere vyučovacích metód 

 efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho priebeh kontrolovať na základe 

stanoveného programu hospitačnej činnosti, resp. mimoriadnych hospitácií 

 v rámci kontrolnej činnosti pri prípadnej dištančnej výučbe sledovať a vyhodnocovať 

uplatňovanie kompetencií získaných v digitálnej oblasti v aktualizačnom vzdelávaní v šk. roku 

2019/2020  

 zjednodušiť a zefektívniť prácu predmetových komisií smernicou o poradných metodických 

orgánoch školy 

 realizovať vzdelávanie asistentov učiteľa, resp. pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ZZ 

 

3.4 Špecifické ciele a úlohy vyplývajúce zo Sprievodcu šk. rokom (SŠR) 

                                              

1. Škola zabezpečí rozvoj čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti aj prostredníctvom 

projektu „Zo školy múdrejší“. Okrem toho bude čitateľská gramotnosť začlenená aj do osnov 

jednotlivých vyučovacích predmetov podobne ako prierezové témy. Týmto spôsobom bude realizovaný 

aj obsah finančnej gramotnosti (začlenenie do obsahu jednotlivých predmetov). V siedmom a ôsmom 

ročníku sa disponibilná hodina matematiky bude viazať výlučne na problematiku finančnej gramotnosti. 

 

2. Škola bude realizovať formou diskusie na vyučovacích hodinách občianskej náuky, dejepisu, etickej 

výchovy, resp. triednickych rozhovorov témy s obsahom ľudských práv, slobody, boja proti fašizmu 

a iných prejavov intolerancie napr. prostredníctvom pamätných dní, dní pracovného pokoja a štátnych 

sviatkov najmä v mesiaci november ako sú: 

Svetový deň slobody 

9.11. 

Svetový deň slobody - Svetový deň slobody vyhlásil bývalý americký prezident George Bush v roku 2002. V tento deň roku 1989 

bol zbúraný Berlínsky múr a ukončený komunistický útlak. Deň je oslavou víťazstva nad komunizmom, oslavou sily slobody a 

demokracie, oslavou ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti. 

Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu 

9.11. 
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Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu - Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu je spomienkou na obete 

Krištáľovej noci v Nemecku. Počas nej v roku 1938 bolo desivým besnením príslušníkov SS a SA zavraždených viac ako 90 

Židov a stovky ťažko ranených. Ulice boli zaplnené sklenými črepinami z výkladov, okien židovských domov, bytov, obchodov 

a synagóg. Následne bolo 30 000 Židov zatknutých a deportovaných do koncentračných táborov. Pri tejto príležitosti sa konajú 

podujatia na pripomenutie týchto hrôz s cieľom varovať pred ich opakovaním a na protest proti súčasnej forme fašizmu a 

antisemitizmu. 

Svetový deň dobrosrdečnosti 

13.11. 

Svetový deň dobrosrdečnosti - Svetový deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti 

v Singapure 17.–18.11.2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice 

svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta. 

Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO) 

16.11 

Myšlienka Medzinárodného dňa tolerancie pochádza od organizácie UNESCO a následne tento deň vyhlásilo Valné 

zhromaždenie OSN v roku 1996. Členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu princípov tolerancie. Poslaním tohto dňa je zvýšiť 

povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva 

v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. 

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 

19.11. 

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí - Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí vyhlásila Nadácia svetového 

summitu žien a pripomína sa od roku 2000. Deň upozorňuje na tento medzinárodný problém, zvyšuje povedomie verejnosti a 

vyzýva ich k úsiliu chrániť a podporovať práva dieťaťa. Je potrebná prevencia a legislatíva chrániaca deti a obete domáceho 

násilia pred psychickým a fyzickým týraním a zneužívaním. 

Deň boja za slobodu a demokraciu 

17.11. 

Štátny sviatok – tridsiate výročie Nežnej revolúcie – symbol boja za slobodu a demokraciu. 

 

3. Vo výchovno-vzdelávacom procese viesť žiakov systematicky k uvedomovaniu si potreby 

autonómneho učenia sa ako efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja. Využívať 

nástroje vedúce k autoevalvácii. 

 

4. V spolupráci so zriaďovateľom, úradom práce sociálnych vecí a rodiny a miestnym komunitným 

centrom prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov najmä: 

- upozorňovaním na nedbalú školskú dochádzku rodičov, obecného úradu, terénnej sociálnej práce, 

ÚPSVar; 

- vytvorením podmienok pre čiastočnú domácu prípravu v spolupráci s miestnym komunitným centrom; 

- zabezpečenie podmienok pre čiastočnú domácu prípravu v ŠKD; 

- prostredníctvom projektu „Spolu múdrejší“; 

- prostredníctvom konzultačných hodín; 

- spustením prevádzky školskej študovne a knižnice. 

 

5. Plánovanou činnosťou koordinátora prevencie a spoluprácou s CPPP – formou pripravených diskusií 

predchádzať socio-patologickým javom ako fajčenie, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.  
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6. Snažiť sa aktívne zapájať žiakov do školských športových súťaží, školských športových záujmových 

útvarov ako ideálnej formy prevencie voči socio-patologickým javom a podpory zdravého životného 

štýlu. Umožniť deťom využívať športoviská v areáli školy aj pred alebo po vyučovaní a počas prestávok. 

//podľa epidemiologickej situácie 

 

7. V súlade s bodom 2.2.2 SŠR – Bezpečnosť a prevencia:  

a) Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; odhaľovať 

zdroje rizikového správania asociálno-patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na oslabenie 

ich vplyvu. Informovať bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v 

správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu. 

b) Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného 

rizikového správania a u pedagogických a odborných zamestnancov ich povedomie o trestnoprávnej 

zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou. 

c) V súlade so smernicou č. 36/2018 vyhotovovať zápis o riešení šikanovania. 

 

8. Zvýšiť informovanosť a osvetu v školách v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s deťmi: 

sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše, o rizikách detskej 

pornografie a obchodovania s deťmi.  

 

9. Využívať aktivizujúce a zážitkové vyučovacie metódy, zapájať sa do projektov, programov a súťaží s 

environmentálnym zameraním s cieľom podnietiť záujem žiakov o environmentálne témy a rozvíjať ich 

zručnosti nevyhnutné pre udržateľný rozvoj (napr.: predvídavosť, strategické myslenie, kritické 

myslenie, riešenie problémov). 

 

10. Sprístupňovať všetkým žiakom informácie, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutie o budúcom štúdiu 

alebo kariére a ponúkať im zároveň testovanie zamerané na zisťovanie predpokladov pre budúce 

štúdium,  

-  osobitne sa zamerať na posilnenie poradenstva pri voľbe ďalšieho štúdia skupín žiakov, ktorým hrozí 

predčasné ukončenie školskej dochádzky a zefektívniť kooperáciu rodiny a školy s cieľom zvýšiť 

motiváciu žiakov dosiahnuť stupeň nižšieho stredného vzdelania,  

- pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami včasne identifikovať špecifiká 

kariérového vývinu a brať ohľad na charakteristiku jednotlivých druhov zdravotných 

postihnutí/znevýhodnení/vývinových porúch a v tejto súvislosti intenzívne spolupracovať s príslušnými 

OZ a inštitúciami (napr. CŠPPP),  

- podporovať rozhodovanie žiakov o budúcom štúdiu alebo kariére podľa požiadaviek trhu práce a s 

týmto cieľom spolupracovať so zamestnávateľmi SŠ, s ÚPSVaR SR a osobitne podporovať záujem 

žiakov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania v rámci odborného vzdelávania a prípravy na 

stredných školách. 
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4 ORGANIZÁCIA ŠKOLY 
 

4.1 Pedagogickí pracovníci 
 

Pedagogickí pracovníci Funkcia, prac. pozícia/vyučované predmety 

   

  Mgr. Ľuboslav Jablonský  riaditeľ ZŠ, učiteľ II. st.  (MAT – GEG – INF) 

  Mgr. Tomáš Nociar  zástupca riaditeľa ZŠ, učiteľ II.st. (BIO – GEG) 

  

Mgr. Katarína Chrastinová triedna učiteľka I. (1. - 4. roč.) 

Mgr. Natália Strašková triedna učiteľka II.  (1. - 4. roč., špeciálna pedagogika 

mentálne postihnutých) 

PaedDr. Mária Joklová triedna učiteľka III. (1. - 4. roč.) 

Mgr. Michaela Cieniková triedna učiteľka IV. (1. - 4. roč.) 

Mgr. Nikoleta Kaputová triedna učiteľka V. (SJL – DEJ) 

Mgr. Zuzana Vrábľová triedna učiteľka VI. (MAT – FYZ) 

Mgr. Marta Čepková triedna učiteľka VII. (SJL – ANJ) 

Ing. Lucia Adamcová triedna učiteľka VIII. (ANJ) 

Mgr. Miriama Vyhňarová   triedny učiteľ IX. (MAT – CHE) 

Mgr. Petra Čániová učiteľka (NEJ), asistentka učiteľa 

Mgr. Peter Turic   učiteľ (TSV) 

Katarína Kantorová vychovávateľka ŠKD 

Kamil Starove vychovávateľ ŠKD 

Anna Porubiaková asistentka učiteľa 

Dorota Schlencová asistentka učiteľa 

PaedDr. Anna Gúcka   asistentka učiteľa 

PaedDr. Anna Chovancová  školská špeciálna pedagogička 

   Mgr. Ondrej Šoltés   učiteľ evanjelickej NBV 

   Mgr.  Miroslav Fabíny   učiteľ katolíckej NBV 

 
 

4.2 Nepedagogickí pracovníci 
 

Alena Budaiová školská ekonómka 

Gabriela Adamcová administratívna pracovníčka 

Ľubomír Jakuba  školník, kurič 

Mária Čániová upratovačka 

Mária Paprnáková upratovačka 

Bc. Anna Farkašová vedúca ŠJ 

Anna Čepková pomocná sila v ŠJ 

Martina Šipošová pomocná sila v ŠJ 

Erik Baláž pomocná sila v ŠJ 

Júlia Ulická hlavná kuchárka 

 

 
 

4.3 Štruktúra kariérových pozícií 

  - je prílohou k organizačnému poriadku školy. 
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4.4 Organizácia tried a vyučovania v šk. roku 2021/2022 

V školskom roku 2021/2022 je v ZŠ zriadených desať tried – pre každý ročník jedna trieda.  

 

Umiestnenie tried: 

- prízemie: IX. trieda, VI. trieda, I. trieda 

- poschodie:  

 - južné krídlo: V. trieda, VIII. trieda, VII. trieda 

 - severné krídlo: II. trieda, III. trieda, IV. trieda 

- oddelenia ŠKD: - I. oddelenie (I. a IV. trieda): vo IV. triede 

        - II. oddelenie (II. a III. trieda): v II. triede 

 

- prízemie: VIII. trieda, špeciálna trieda – I.S, V. trieda, II. trieda 

- poschodie:  

 - južné krídlo: IX. trieda, VII. trieda, VI. trieda 

 - severné krídlo: I. trieda, III. trieda, IV. trieda 

- oddelenia ŠKD: - I. oddelenie (mladší žiaci): v I. triede – vedúci K. Starove 

  - II. oddelenie (starší žiaci): v III. triede – vedúci K. Kantorová 

 

Špecializované učebne: 

- multimediálna učebňa – poschodie 

- študovňa / knižnica - prízemie 

- dielne – suterén 

 

Vyučovanie náboženskej / etickej výchovy: 

 

Výchova Ročníky Vyučovanie prebieha v triede 

Katolícka náboženská výchova 
1. – 4. 1. trieda 

5. – 9. 8. trieda 

Evanjelická náboženská 

výchova 

1. – 2. 2. trieda 

3. – 4. 4. trieda 

5. – 6. 6. trieda 

7. - 9. 9. trieda 

Etická výchova 
1. – 4. 3. trieda 

5. – 9. 5. trieda 

 

 

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy: 

- na prvom stupni ZŠ po triedach; 

- na druhom stupni ZŠ nasledovne: 
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5. trieda chlapci + dievčatá 

6. a 7. trieda 

chlapci 

6. a 7. trieda 

dievčatá 

8. a 9. trieda  

chlapci 

8. a 9. trieda  

dievčatá 

 

 

Vyučovanie / doučovanie individuálne začlenených žiakov: 

- v prípade individuálnej práce s asistentom učiteľa sa vyučujú v študovni / knižnici,  v prípade jej 

obsadenia v multimediálnej učebni alebo vo voľnej triede. 

 

4.5 Rozdelenie úväzkov 
 

- príloha č.1 

 

 

4.6 Organizácia dňa 

Otváranie a zatváranie budovy školy, telocvične a šk. jedálne rieši organizačný poriadok školy. 

Hlavný vchod šatne školy sa otvára o 7.00 hod. a zatvára o 8.00 hod. Popoludní sa hlavný vchod šatne 

otvára opäť o 12.20 hod. a zatvára o 13.30 hod. Mimo tohto času žiaci prichádzajú do školy a odchádzajú 

zo školy bočným vchodom. Hlavný vchod otvára a zatvára školník.  

Príchod do školy, odchod zo školy, presun do iných učební, do ŠKD, resp. do telocvične a do jedálne 

upravuje školský poriadok. 

V čase neprítomnosti školníka zabezpečuje otváranie a zatváranie školy a šatní upratovačka školy. 

 

Zvonenie: 

 

 

 

4.7 Harmonogramy a dozory 
 

Všetky dozory vykonávajú dozorkonajúci učitelia tak, aby boli na mieste výkonu dozoru od 

uvedených časov. Pre potreby presunu na miesto dozoru môžu ukončiť podľa potreby svoju VZ činnosť 

1. hodina 7.55 – 8.40 

2. hodina 8.45 – 9.30 

3. hodina 9.45 – 10.30 

4. hodina 10.40 – 11.25 

5. hodina 11.40 – 12.25 

6. hodina 12.30 – 13.15 

7. hodina 13.45 – 14.30 
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skôr (pred zvonením max. 3 minúty). Ostatní vyučujúci dbajú na to, aby žiaci na prestávky nechodili 

pred zvonením! 

 

Rozpis dozorov: 

Dozor na chodbách počas prestávok vykonávajú učitelia ZŠ počas každej prestávky. Počas prvej veľkej 

prestávky (medzi 2. a 3. hodinou) jeden dozorkonajúci PZ vykonáva dozor v šk. jedálni. Počas 

mimoriadnych hygienických opatrení vykonávajú dozor na chodbách počas prvej veľkej prestávky   

obaja dozorkonajúci učitelia (ak žiaci nevychádzajú z tried). 

Dozor je vykonávaný od 7.45 hod. V popoludňajších hodinách je dozor vykonávaný do začiatku siedmej 

vyučovacej hodiny (13.45 hod.). 

 

Pondelok Chrastinová Čepková 

Utorok Strašková Vrábľová 

Streda Joklová Chovancová 

Štvrtok Cieniková Vyhňárová 

Piatok Kaputová Adamcová 

 

 

Náhradný dozor: 

V prípade absencie vyučujúceho vykonávajúceho dozor, dozor vykonáva iný vyučujúci – podľa vopred 

určeného poradia. 

 

Ranný dozor (v zmysle pracovného poriadku): 

Vykonávajú ho striedavo vychovávatelia ŠKD medzi 7.00 – 7.45 hod. (v priemere denne 45 min :2 = 

22,5 min/zamestnanec, resp. 0,5 hod. /zamestnanec ako priama vyučovacia činnosť). Uvádzajú ho 

vo výkaze dochádzky tak ako bol vykonávaný. Za ranný dozor sa počíta zamestnancovi ŠKD paušálne 

0,5 hod. odpracovaného času denne.  

 

Dozorkonajúci:  Kamil Starove 

   Katarína Kantorová  

 

 

Rozpis dozorov v šk. jedálni: 

Vykonávajú ho asistenti učiteľa (alebo iní PZ – prioritne pre žiakov 2. stupňa) a vychovávatelia ŠKD 

(pre žiakov 1. stupňa ZŠ, resp. žiakov ŠKD).  

 

 9:30-9:45 

(desiata) 

11:25-11:40 

(obed po 4.VH) 

12:25-12:50 

(obed po 5. VH) 

13:15-13:45 

(obed po 6.VH) 
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pondelok 
Čániová Čániová Schlencová 

vychov. ŠKD 

Porubiaková 

utorok 
Gúcka Čániová Čániová 

vychov. ŠKD 

Porubiaková 

streda 
Porubiaková Gúcka Schlencová 

vychov. ŠKD 

vychov. ŠKD 

štvrtok 
Čániová Schlencová Schlencová 

vychov. ŠKD 

Gúcka 

vychov. ŠKD 

piatok 
Porubiaková Gúcka Gúcka 

vychov. ŠKD 

Schlencová 

 

 

Prihlasovanie / odhlasovanie zo stravovania v šk. jedálni upravuje dodatok č.4 k VZN 6/2010 obce 

Málinec z 15. 8. 2019. 

 

Harmonogram popoludňajšej činnosti: 

 

činnosť čas deň 

PEDAGOGICKÉ RADY A 

PORADY 

14:00 – 16:00  

 

pondelok KRÚŽOK - POZNÁVAME A 

CESTUJEME 

14:00 – 16:00 

HASIČSKÝ KRÚŽOK 14:00 – 16:00 

ZDRAVOTNÝ A ŠPORT V 

SÚŤAŽIACH 

14:00 – 16:00  

 

utorok VÝTVARNÝ KRÚŽOK 13:00 – 15:00 

KRÚŽOK - REGIONÁLNA 

VÝCHOVA 

13:00 – 15:00 

KRÚŽOK - POHYBOVÉ HRY 13:00 – 15:00  

 

streda 
KRÚŽOK - ZAČÍNAME S PC 13:30 – 15:30 

TANEČNÝ 13:30 – 15:30 

KRÚŽOK - ENGLISH IS FUN 13:30 – 15:30  

 

štvrtok 
LITERÁRNY A PUBLIKAČNÝ 

KRÚŽOK 

13:30 – 15:30 

KRÚŽOK - TVORIVÉ DIELNE 13:30 – 15:30 

FUTBALOVÝ KRÚŽOK - 

prípravka 
14:00 – 16:00 piatok 

AKTIVITY V KOMUNITNOM 

CENTRE (ŠKD) 

14:00 – 15:00 

 

 

Konzultačná činnosť: 

Je poskytovaná pravidelne v pondelok 13.30 hod. – 14.30 hod. (všetci vyučujúci), podľa potreby 

aj dlhšie (do 15.30 hod.). 
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Konzultačné hodiny sú poskytované za účelom komunikácie s rodičmi ohľadom VZ problémov 

(problémy s konkrétnym učivom, metodikou výčby, prospechu, dochádzky a správania a pod.). 

Vyhradený čas môže byť využitý aj na riešenie VZ problémov priamo so žiakom (dovysvetlenie učiva, 

doučovanie...).  

Stretnutie s vyučujúcim mimo konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť! 

 

Harmonogram obsadzovania telocvične: 

 

deň/hodina 1 2 3 4 5 6 13:30 

14:00 

14:00 

15:00 

15:00 

16:00 

pondelok  TSV 

4.roč 

TSV 

5.roč 

TSV 

8-9.roč 

TSV 

6-7.roč 

  hasič. 

krúžok 

hasič. 

krúžok 

utorok   TSV 

3.roč 

TSV 

1.roč 

TSV 

2.roč 

  šport. 

krúžok 

šport. 

krúžok 

streda  TSV 

2.roč 

TSV 

3.roč 

TSV 

4.roč 

TSV 

1.roč 

 pohyb. 

hry 

pohyb. 

hry 

 

štvrtok    TSV 

5.roč 

TSV 

6-7.roč 

TSV 

8-9.roč 

   

piatok  TSV 

3.roč 

TSV 

2.roč 

TSV 

1.roč 

 TSV 

4.roč 

 futbal 

prípr. 

futbal 

prípr. 

//bude priebežne upravovaný podľa aktuálnych hygienických opatrení 

 

Harmonogram obsadzovania multimediálnej učebne: 

 

deň/hodina 1 2 3 4 5 6 13:30 

14:00 

14:00 

15:00 

15:00 

16:00 

pondelok          

utorok INF-9 

Jab. 

INF-9 

Jab. 

INF-6 

Jab. 

CVI-2 

Straš. 

INF-5 

Jab. 

    

streda       SCHL. 

PC-krúž. 

SCHL. 

PC-krúž 
 

štvrtok  INF-7 

Jab. 

 INF-4 

Chras. 

     

piatok     INF-3 

Chras. 

 správa 

Jab. 

správa 

Jab. 

správa 

Jab. 

// v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie slúži len pre vyučovanie predmetu informatika pri 

zvýšenej dezinfekcii učebne 
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Harmonogram pracovných porád a pedagogických rád: 

 

Pracovné porady a pedagogické rady sa konajú spravidla v pondelok. Pracovné porady sa konajú 

spravidla v poslednom týždni pred nasledujúcim kalendárnym mesiacom o 13.45 hod.  

Pracovné porady: 27.9., 25.10., 29.11., 10.1., 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5. - pondelky  

Pedagogické rady: 15.11., 24.1., 18.4., 23.6. //podľa možnosti pondelky 

 

Orientačný harmonogram práce riaditeľa školy: 

 

Rozvrh ZUŠ 2019/20: 

 

pondelok výtvarná výchova 13:30 – 15:30 

utorok   

streda klavír 12:50 – 15:35 

štvrtok klavír 12:30 – 16:05 

piatok   

 

 

4.8 Vedúci kabinetných zbierok 

 

Matematika Mgr. Miriama Vyhňárová 

Biológia Mgr. Tomáš Nociar 

Chémia Mgr. Miriama Vyhňárová 

Geografia Mgr. Tomáš Nociar 

Fyzika Mgr. Zuzana Vrábľová 
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Technická výchova a práce na pozemku Mgr. Zuzana Vrábľová 

Dejepis Mgr. Nikoleta Kaputová 

Slovenský jazyk Mgr. Marta Čepková 

Anglický jazyk Ing. Lucia Adamcová 

1. – 4. ročník Mgr. Mária Joklová 

Hudobná výchova Mgr. Katarína Chrastinová 

Telesná výchova Mgr. Peter Turic 

Špecifická  príprava dievčat Ing. Lucia Adamcová 

 

Inventarizáciu majetku – kabinetov bola prevádzaná v júni v šk. roku 2019/2020. V šk. roku 2021/2022 

nebude vykonávaná. Triedni učitelia zaznamenajú zmeny v inventároch tried do 6.9. 2021. Podklady pre 

inventarizáciu kabinetov k 31.12.2022 budú zhromaždené v prvom júlovom týždni r. 2022. 

 

4.9 Pracovné komisie (predpokladané zloženie) 

Inventarizačná komisia: 

Predseda Mgr. Katarína Chrastinová  

Člen  PaedDr. Anna Chovancová 

Člen  Alena Budaiová 

 

Vyraďovacia komisia: 

Predseda Mgr. Marta Čepková 

Člen  Mgr. Nikoleta Kaputová 

Člen  Mgr. Tomáš Nociar 

 

Likvidačná komisia: 

Predseda Mgr. Petra Čániová 

Člen  Mgr. Natália Strašková 

Člen  Mgr. Zuzana Vrábľová  

 

Škodová komisia: 

Predseda Gabriela Adamcová  

Člen  Ľubomír Jakuba 

Člen  Alena Budaiová 

 

Krízový štáb: 

Predseda  Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ školy, koordinátor informatizácie 

Člen   Mgr. Paulína Rajniaková, zodpovedná osoba, osobnyudaj.sk, s.r.o., 

 Člen   Mgr. Tomáš Nociar  správca PC siete 
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Členom v jednotlivých komisiách sa zamestnanec stáva až prevzatím vymenovacieho dekrétu 

na konkrétne obdobie, resp. na účel v ňom uvedený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec, 985 26 

22 

 

5 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

V šk. roku 2021/2022 sa známkou neklasifikujú nasledovné predmety vytvorené školou: 

Matematika v kocke (9. ročník), 

Tvorivá informatika (2. ročník), 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry (9. ročník). 

Predmet Domov a práca (2. ročník) sa v šk. roku 2020/2021 klasifikuje.  

Všetky menované predmety nie sú súčasťou štátneho vzdelávacieho predmetu. V záverečnom hodnotení 

sa uvedie len účasť žiaka na danom predmete (absolvoval / neabsolvoval). Z predmetov štátneho 

vzdelávacieho predmetu sa známkou neklasifikujú predmety: 

Etická výchova (všetky ročníky), 

Náboženská výchova (všetky ročníky), 

špecifické predmety individuálne začlenených žiakov. 

//Oslobodenie od predmetov, resp. klasifikácie predmetov u žiakov s IVP sa nezverejňuje – citlivý osobný 

údaj.// 

Pri hodnotení a klasifikácii budú všetci učitelia postupovať podľa Metodických pokynov č. 22/2011 (na 

hodnotenie žiakov základnej školy) - z 1. mája 2011 a č. 19/2015 (na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím - primárne vzdelávanie) - účinnosť od 1.9.2015. Na 

prípadnú aktualizáciu pokynov súvisiacich s hodnotením a klasifikáciou upozorní pedagogických 

zamestnancov riaditeľ školy, resp. zástupca riaditeľa. 

 

5.1 Kognitívne (znalostné) minimum  
 

 Ako nástroj pre zamedzenie opakovaného neprospievania žiakov na 2. stupni ZŠ bolo v šk. roku 

2019/2020 pilotne zavedené tzv. „kognitívne minimum“. V šk. roku 2020/21 sa tento nástroj 

„vylaďoval“.  

 Didaktický nástroj sa viaže k nevýchovným predmetom 2. stupňa a týka sa žiakov, ktorí 

opakujú ročník. Títo žiaci dostanú na začiatku polroka od vyučujúceho príslušného predmetu 10-15 

elementárnych úloh / otázok, ktorých ovládanie (aspoň v miere 70%)  na konci šk. roka im zaručí, že 

v predmete prospejú, aj keď úroveň ich kompetencií nedosahuje úroveň požadovanú obsahovými 

výkonnostnými štandardmi. Zostavenie úloh je výsostne v kompetencii vyučujúceho daného predmetu 

v danom ročníku. 

 Nástroj má teda výchovný edukačný charakter a jeho primárnym cieľom je pestovať 

elementárne učebné návyky u dlhodobo neprospievajúcich žiakov. 

 Kognitívne minimum pre jednotlivé predmety je priložené v osobitnej prílohe ako CD nosič. 
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6 DÔLEŽITÉ TERMÍNY V  ORGANIZÁCII ŠK. ROKA 

6.1 Organizácia šk. roku podľa Sprievodcu školským rokom 

 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 

(štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 

2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a 

končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). 

3. Termíny školských prázdnin sú uvedené v tabuľke. 

 

 

 

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ: 

- od 2.9.2021 do 29.10.2021. 

 

Testovanie 9: 

žiaci 9. ročníka; termín: 6 – 7. 4. 2022. 

Testovanie 5: 

- žiaci 5. ročníka; termín: 18. 5. 2022. 
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Zápis detí do prvého ročníka: 

- termín: apríl 2022. 

 

 

6.2 Ďalšie dôležité termíny 

Škola v prírode: 

- žiaci 1. stupňa - prednostne 3. a 4. ročník; 

- termín september 2021; 

 

Lyžiarsky výcvik: 

- žiaci 2. stupňa ZŠ; 

- prednostne žiaci, ktorí neuplatnili poukaz na lyžiarsky výcvik; 

- termín - podľa možností vyplývajúcich z pandemických obmedzení v školskom roku 2021/2022 

 

Školské fotografovanie: 

- všetci žiaci; termín: máj 2022; 

 

Záujem o vyučovanie náboženskej výchovy, jazykov: 

- u všetkých žiakov školy; termín: jún 2022; 

 

Školské výlety – koncoročné: 

- všetci žiaci; 

- zabezpečiť tri alternatívy koncoročných výletov, aby sociálne zabezpečenie žiaka nebolo prekážkou 

v účasti na výlete; termín jún 2022; 

 

Školské výlety a exkurzie– počas roka: 

- odložené z min. šk. roka: 

- výlet odmenených žiakov – september 2021; 

- rekondičný pobyt ŠKD – september 2021; 

- exkurzia do Serede – žiaci 2. stupňa ZŠ – máj 2022; 

- výlet žiakov školy odmenených v šk. r. 20/21 – 2. stupeň ZŠ – september 2022; 

- ostatné exkurzia a výlety – podľa možností vyplývajúcich z pandemických obmedzení v školskom roku 

2021/2022;. 

 

6.3 Plán kultúrno-spoločenských školských akcií 

 

Kultúrno  - spoločenské akcie v šk. roku 2021/2022 

September: 

- Týždeň Timravy – zodpovedná M. Joklová 
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Október:  

- Úcta k starším – ŠKD: zodpovedná K. Kantorová 

- Halloween -  ŠKD: zodpovedný K. Starove a asistenti učiteľa 

December: 

      -    Mikuláš – škola – Joklová, Vyhňarová 

      -    Vianočný program -obec -  Strašková, ŠKD: K. Kantorová 

                               -škola -  triedni učitelia a Z. Vrábľová 

Január: 

- Oslobodenie obce – M. Čepková, N. Kaputová, L. Babiaková 

Február: 

- Fašiangy -  M. Vyhňarová, K. Chrastinová, Z. Vrábľová  

Máj: 

- Deň matiek -  M. Cieniková, ŠKD: K. Starove, M. Joklová                            

Jún: 

- Deň detí – P. Turic, K. Chrastinová a triedni učitelia                           

- Jánske dni – M. Čepková, M. Cieniková, ŠKD: Kantorová 

// termíny budú v priebehu šk. roka upresnené 

 

Plánované kultúrne a vzdelávacie podujatia: 

- sférické kino – Mobilné planetárium – 1. polrok; 

- putovná výstava fyzikálnych a chemických pokusov – 1. polrok 

- výchovný koncert – podľa výberu - 2. polrok; 

- ďalšie podujatia podľa ponuky. 

Koordinátor kult. akcií: M. Joklová 

 

6.4 Plán školských súťaží 

 

 Názov Zodpovedný 
1. Timravina studnička Čepková, Kaputová 

2. Technická olympiáda Vrábľová, Vyhňarová 

3. Medzinárodný deň knižníc Schlencová 

4. Malý futbal CH 2007 Turic 

5. Malý futbal CH 2004 Turic 

6. Olympiáda ANJ Adamcová 

7. Matematická olympiáda kat. Z 5,9 Vyhňarová, Vrábľová 

8. Matematická olympiáda kat. Z 6,7,8 Vyhňarová, Vrábľová 

9. Gulička – spevácka súťaž 1. st. vyučujúce HUV 

10. Futsal Cup - CH Turic 

11. Streľba zo vzduchovky Nociar 

12. Šaliansky Maťko Čepková, Kaputová 

13. Geografická olympiáda Nociar 

14. Pytagoriáda P3,P4,P5 Vyhňarová,Vrábľová 

15. Pytagoriáda P6,P7,P8 Vrábľová,Vyhňarová 
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16. Florbal CH Turic 

17. Florbal D Kaputová 

18. Fyzikálna olympiáda Vrábľová 

19. Stolný tenis D, CH Jablonský 

20. Hviezdoslavov Kubín Čepková, Kaputová 

21. Biologická olympiáda Nociar 

22. Volejbal CH, D  Turic, Kaputová 

23. Slávik školy uč. 1.-4.roč., vyučuj. HUV 

24. Malý futbal D 2007 Turic 

25. Malý futbal D 2004 Turic 

26. Minifutbal Mc Donald CH Turic 

27. Atletika CH,D Turic 

28.  Prehadzovaná Strašková 

29. Výtvarné súťaže uč. 1. – 4. roč., vyučuj.VYV Čepková, 

Vyhňarová,Cieniková,Joklová 
* termíny športových súťaží neboli k dátumu spracovania harmonogramu známe 

 

Mgr. Marta Čepková – koordinátor šk. súťaží  

Mgr. Nikoleta Kaputová – koordinátor športových súťaží 

 

6.5 Práca koordinátorov, metodických združení a predmetových komisií 

- metodické združenie – 1. – 4. ročník; 

– prírodovedná (MAT, CHE, FYZ, INF, GEG, BIO, MTQ); 

– humanitná (SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN); 

– výchovná (TSV, THD, HUV, VYV, ETV). 

Všetky poradné orgány sa riadia vnútornou „Smernicou o poradných orgánoch školy“. Metodické 

orgány nie sú zriadené v zmysle vyhlášky č. 320/2008 Z.z., ale len pre interné potreby školy. Preto 

nemajú predsedov, zasadnutia sa riadia priamo smernicou. Komisie riešia flexibilne aktuálne VZ 

problémy, nemajú celoročný plán, ani úlohy a ciele. 

 

Koordinátor prevencie: 

Mgr. Petra Čániová, 

- plán práce a hlavné úlohy - príloha č.2 

 

Koordinátor environmentálnej výchovy: 

Mgr. Tomáš Nociar, 

- plán práce a hlavné úlohy - príloha č.3 

 

Výchovný poradca: 

- Mgr. Marta Čepková – výchovný poradca, 

- plán práce a hlavné úlohy - príloha č. 4 

 



 

Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec, 985 26 

27 

 

Koordinátor pre školskú knižnicu: 

Dorota Schlencová, 

- plán práce a hlavné úlohy - príloha č.5 

 

Koordinátor pre digitálne technológie: 

Mgr. Ľuboslav Jablonský, 

- plán práce a hlavné úlohy - príloha č.6 

 

6.6 Krúžková činnosť 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku Zdroj financovania 

English is fun Ing. Lucia Babiaková Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Začíname s PC Dorota Schlencová Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Tanečný Mgr. Michaela Cieniková Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Výtvarný Mgr. Katarína Chrastinová Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Literárny a publikačný Mgr. Nikoleta Kaputová Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Regionálna výchova PaedDr. Mária Joklová Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Tvorivé dielne PaedDr. Mária Joklová Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Zdravotný a šport v 

súťažiach 

Mgr. Peter Turic Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Hasičský Miroslav Bitala Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Pohybové hry Mgr. Natália Strašková Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Poznávame a cestujeme Mgr. Tomáš Nociar Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

Futbalový – mladší žiaci Mgr. Peter Turic Vzdelávacie poukazy, 

dotácia zriaďovateľa na ZČ 

 

 
 

6.7 Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti 

 

Plán kontrolnej činnosti školy tvorí osobitný dokument. Vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu 

budú v šk. roku 2021/2022 podliehať kontrole najmä: 

1. vedenie pedagogickej agendy, ktorú vedú triedni učitelia a vedúci oddelení ŠKD (náhodne + 

štvrťročne pred pedagogickými radami, na konci šk. roka); 

2. kontrola vedomostnej úrovne v profilových predmetoch formou riaditeľských previerok 

orientovaných na zvládnutie základného učiva predpísaného ŠVP; 

3. kontrola metodiky vyučovanie cudzích jazykov 
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4. kontrola činností a aktivít koordinátorov podľa štruktúry kariérových pozícií v školskom roku 

2021/2022 

5. priebežná kontrola úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a mesačného plánu 

6. V prípade dištančného vyučovania môžu byť hospitácie vykonané online – za účelom 

zisťovania spôsobu realizácie dištančného VZ procesu. 

 

Zodpovednosť za kontrolnú činnosť vo VZ oblasti: 

Mgr. Ľuboslav Jablonský – riaditeľ školy, 

 - 5. - 9. roč. 

 Mgr. Tomáš Nociar – zástupca riaditeľa školy : 

- 1. - 4. roč. 

- 5. - 9. roč. 

- ŠKD 

 

6.8 Projekty ovplyvňujúce VZ proces a jeho financovanie 

 

- projekt „Zo školy múdrejší“ – zameraný na rozvoj matematickej, čitateľskej a prírodovednej 

gramotnosti 

- projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II““ -  zameraný na inklúziu žiakov so ŠVVP 

- projekt „Spolu múdrejší II“ – doučovanie žiakov; 

 

6.9 Iné finančné projekty školy 
 

Plánované / vhodné projekty:  

- sledovať výzvy, ktoré zabezpečia financovanie správcu šk. siete. 

- podľa aktuálnych výziev a grantov s ohľadom na pandemické obmedzenia; 

- prioritne sa zamerať na výzvy podporujúce infraštruktúru škôl (rozvody kúrenia, vody, kanalizácie; 

zateplenie fasády šk. jedálne a telocvične; menšie projekty zamerané na úpravu areálu školy); 

- sledovať výzvy, resp. možnosti dočasného zamestnávania prostredníctvom ÚPSVaR. 
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7 SPOLUPRÁCA ŠKOLY 

7.1 Spolupráca s rodičovskou radou 

Triedne rodičovské združenia uskutočňovať podľa vopred stanoveného plánu s prihliadnutím na termíny 

pedagogických rád (pred pedagogickými radami, okrem štvrťročnej PR). Ďalšie stretnutia s rodičmi 

organizovať podľa požiadaviek rodičov, resp. v prípade mimoriadnych VZ situácií môže byť iniciované 

triednym učiteľom, resp. riaditeľom školy.  

Ďalšou formou kontaktu budú aj zavedené konzultačné hodiny učiteľov.  

Plenárne a triedne rodičovské združenie : 20. september 2021 

Triedne rodičovské združenie: január 2021, apríl 2021, jún 2021 

 

7.2 Spolupráca s radou školy 

Spolupráca je zabezpečená predovšetkým schváleným plánom zasadnutí Rady školy 4-krát ročne.  
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8 VYHLÁSENIE 

Vyhlasujem, že som plán práce školy preštudoval/a a jeho úlohy budem dôsledne plniť. 

 

p.č 

 

meno a priezvisko 

 

zaradenie 

 

podpis 

1 Mgr. Ľuboslav Jablonský riaditeľ  

2 Mgr. Tomáš Nociar zástupca riaditeľa  

3 Mgr. Katarína Chrastinová učiteľka  

4 Mgr. Natália Strašková učiteľka  

5 PaedDr. Mária Joklová učiteľka  

6 Mgr. Michaela Cieniková učiteľka  

7 Mgr. Nikoleta Kaputová učiteľka  

8 Mgr. Zuzana Vrábľová učiteľka  

9 Mgr. Marta Čepková učiteľka  

10 Ing. Lucia Adamcová učiteľka  

11 Mgr. Miriama Vyhňárová učiteľka  

12 Mgr. Peter Turic učiteľ  

13 Mgr. Petra Čániová asistentka učiteľa  

14 PaedDr. Anna Chovancová špec. pedagogička  

15 Anna Porubiaková asistentka učiteľa  

16 PaedDr. Anna Gúcka-Trubanová asistentka učiteľa  

17 Dorota Schlencová asistentka učiteľa  

18 Kamil Starove vychovávateľ  

19 Katarína Kantorová vychovávateľka  

20 Mgr. Miroslav Fabíny učiteľ NBV  

21 Mgr. Ondrej Šoltés učiteľ NBV  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec, 985 26 

31 

 

9 ZÁVER 
 

Ročný plán práce je záväzným, ale otvoreným dokumentom pre všetkých zamestnancov školy. Je ho 

možné, priebežne upravovať podľa operatívnych potrieb a podmienok školy (zasadnutím pedagogickej 

rady, na základe záverov z pracovných porád, zasadnutí metodických orgánov alebo rozhodnutím riad. 

školy s následným informovaním PZ o zmene). 

 

Podklady pre plán práce schválené na PR dňa 2. 9. 2021. 

 

Málinec 30. september 2021 

 

 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

       riaditeľ školy 
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12 PRÍLOHY  

 

Príloha č. 1 – Rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov 

Príloha č. 2 – Plán práce a úlohy koordinátora prevencie 

Príloha č. 3 – Plán práce a úlohy koordinátora environmentálnej výchovy 

Príloha č. 4 – Plán práce a úlohy výchovného poradcu  

Príloha č. 5 – Plán práce a úlohy koordinátora školskej knižnice 

Príloha č. 6 – Plán práce a úlohy koordinátora digitálnych technológií   

Príloha č. 7 – Kognitívne minimum (CD) 
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Príloha č. 1 – Rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov 

Rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov 

 

Zamestnanec Počet hodín Realizácia 
Mgr. Ľuboslav Jablonský – 7 hod informatika 5 hodín (5-9 roč.) 

(riaditeľ školy) geografia 2 hodiny (5. roč.) 

   

Mgr. Tomáš Nociar  - 12 hod biológia 8 hodín (5-9 roč. -2,1,2,1,1) 

(zástupca riaditeľa) geografia 4 hodiny (7-9 roč. – 1,2,1) 

   

Ing. Lucia Adamcová – 23 hod anglický jazyk 15 hodín (5-9 roč.) 

  3 hodiny (4. roč.) 

 geografia 2 hodiny (6. roč.) 

 hudobný výchova 2 hodiny (7-8. roč.) 

 občianska výchova 1 hodina (8. roč.) 

   

Mgr. Nikoleta Kaputová – 23 hod dejepis 8 hodín (5-9. roč. – 1,2,2,1,2) 

 slovenský jazyk 10 hodín (5-6. roč,) 

 telesná výchova - D 4 hodiny (6-9 roč.) 

 etická výchova 1 hodina 

   

Mgr. Marta Čepková – 21 hod slovenský jazyk 15 hodín (7-9. roč.) 

(skrátený úv. za vých. poradenstvo) anglický jazyk 3 hodiny (3. roč.) 

  výtvarná výchova 2 hodiny (7-8. roč.) 

 CSJ 1 hodina (9. roč.) 

   

Mgr. Miriam Vyhňárová – 23 hod chémia 5 hodín (7-9. roč. – 2,2,1) 

 matematika 10 hodín (7 a 9. roč.) 

 MTQ 1 hodina (9. roč.) 

 výtvarná výchova 1 hodina (9. roč.) 

 technika 3 hodiny (7,8,9. roč.) 

 občianska výchova 3 hodiny (6,7,9 roč.) 

   

Mgr. Zuzana Vrábľová – 23 hod matematika 15 hodín (5,6,8 roč.) 

 fyzika 6 hodín (6-9 roč. – 2,1,2,1) 

 technika 2 hodiny (5 a 6. roč.) 

   

Mgr. Petra Čániová – 6 hod  nemecký jazyk 6. hodín (7,8,9. roč.) 

+ 23 hod (asistent učiteľa) asistentka učiteľa podľa osobitného rozvrhu 

   

Mgr. Peter Turic – 6 hod telesná výchova 6.hodín (5. – 9.roč.) 
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Mgr. Miroslav Fabíni – 2 hod KNV 2 hodiny 

   

Mgr. Ondrej Šoltés – 4 hod ENB 4 hodiny 

   

Mgr. Katarína Chrastinová – 22 hod slovenský jazyk 9 hodín (1.roč.) 

(úväzok pre triednictvo v 1 roč.) matematika 5 hodín (1.roč.) 

 informatika 2 hodiny (3. a 4.roč.) 

 hudobná výchova 1 hodina (5. roč.) 

 výtvarná výchova 2 hodiny (1. roč.) 

 telesná výchova 3 hodiny (1.roč.) 

+ 5 hod asistentka učiteľa podľa osobitného rozvrhu 

   

Mgr. Natália Strašková – 23 hod slovenský jazyk 8 hodín (2.roč.) 

 matematika 4 hodiny (2.roč.) 

 CVI 1 hodina (2.roč.) 

 prvouka 2 hodiny (2.roč.) 

 DAC 1 hodina (2. roč.) 

 hudobná výchova 2 hodiny (2. a 6. roč.) 

 výtvarná výchova 2 hodiny (2. roč.) 

 telesná výchova 3 hodiny (2.roč.) 

   

PaedDr. Mária Joklová – 23 hod slovenský jazyk 8 hodín (3.roč.) 

 matematika 4 hodiny (3.roč.) 

 etická výchova 1 hodina (I. stupeň) 

 vlastiveda 1 hodina (3.roč.) 

 prvouka 1 hodina (1.roč.) 

 prírodoveda 1 hodina (3.roč.) 

 pracovné vyučovanie 1 hodina (3.roč.) 

 výtvarná výchova 1 + 1 hodiny (3., 6.roč.) 

 hudobná výchova 1 hodina (3.roč.) 

 telesná výchova 3 hodiny (3.roč.) 

   

Mgr. Michaela Cieniková – 23 hod slovenský jazyk 7 hodín (4.roč.) 

 matematika 4 hodiny (4.roč.) 

 vlastiveda 2 hodiny (4.roč.) 

 prírodoveda 2 hodiny (4.roč.) 

 pracovné vyučovanie 1 hodina (4.roč.) 

 výtvarná výchova 2 hodiny (5.roč.) 

 hudobná výchova 2 hodiny (1. a 4.roč.) 

 telesná výchova 3 hodiny (4.roč.) 

   

Kamil Starove – 23 hod vychovávateľ v ŠKD I.oddelenie (1,4 a 5. trieda) 

   

Katarína Kantorová – 23 hod  vychováv. v ŠKD II.oddelenie (3 a 4. trieda) 

+ 11 hod (asistent učiteľa) asistentka učiteľa podľa osobitného rozvrhu 

   

Dorota Schlencová – 23 hod asistentka učiteľa podľa osobitného rozvrhu 
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PhDr. Anna Gúcka – Trubanová – 23 

hod 

asistentka učiteľa podľa osobitného rozvrhu 

   

Anna Porubiaková – 23 hod asistentka učiteľa podľa osobitného rozvrhu 

   

PaedDr. Anna Chovancová –18 hod špec. pedagogička podľa osobitného rozvrhu 
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Príloha č. 2 – Plán práce a úlohy koordinátora prevencie 

 

 

Plán práce koordinátora prevencie v školskom roku 2021/2022 
 

Koordinátor : Mgr. Petra Čániová 

 

Škola : Základná škola, Hlavná 89, Málinec 985 26 

 

Prevencia závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach je 

dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít, ktoré sú zamerané na ochranu detí 

v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru 

o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou. Cieľom výchovy a 

vzdelávania v oblasti primárnej prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v 

širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k 

formovaniu zdravého životného štýlu, a tak vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj osobnosti 

jednotlivca. 

 

Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie : 

 

- poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, 

- informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnostiach preventívnych, poradenských a iných 

odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou, 

- monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom 

prostredí, 

- spolupracovať s výchovným poradcom v škole, s CPPP a P Lučenec a inými odbornými 

zariadeniami a o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí.  

- poskytnúť rôzne metodické materiály, brožúry pre žiakov, učiteľov a rodičov, 

- organizovať besedy, prednášky na zvolené témy s odborníkmi, 

Náplň práce koordinátora prevencie: 

 poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPP a P, 

 spolu s výchovným poradcom a vedením školy riešiť priestupky žiakov v súvislosti so 

zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov, 

 pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi, 

 sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPP a P ohľadom 

problémových žiakov v uvedenej oblasti, 

 zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte 

sociálno- patologických javov, 
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 zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže v uvedenej 

oblasti, 

 zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov, 

 realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov, 

 aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu 

Aktivity zamerané na prevenciu: 

 tvorba plagátov a výtvarných prác, 

 spolupráca s CPPP a P Lučenec, 

 využívanie videoprogramov s programom prevencie, 

 využívanie násteniek, schránky dôvery, 

 besedy a prednášky s odborníkmi na jednotlivé témy, 

 

Časový harmonogram preventívnych aktivít: 
 

Október:  

Zdravý životný štýl 

Preventívno – výchovná aktivita  je zameraná  na starostlivosť o zdravie a prevenciu. 

Realizovaná bude v priebehu mesiaca október. Vzdelávanie detí a  žiakov prebehne 

prostredníctvom zážitkovej  aktivity  a hry.  Počas stretnutia  sa využíva plyšový macko Filipko, 

ktorý komunikuje s deťmi, rozpráva im zážitky z „Krajiny zdravia“. Deti sa zoznámia s postavou 

Filipka, jeho príbehom a s témou  stretnutia. Spolu si určíme pravidlá a spôsob realizácie hodiny. 

Porozprávame sa na tému – zdravie a choroba. Čo znamená byť zdravý a chorý a čo robiť pre 

podporu svojho zdravia. Zahráme sa hru, ako Filipko ochorel. Úlohou detí bude postarať sa 

o neho. (1.- 4. roč.) 

 

November:  

20.11.Medzinárodný deň bez fajčenia   Pripomenutie si svetových dní na hodinách EV 

a OBN. 

Vytvorenie nástenky s tematikou „Medzinárodný deň bez fajčenia“ 

3-4. ročník: poskytnúť vstupné informácie o vplyve fajčenia na zdravie dieťaťa. Pre deti je často 

lepšie pochopiteľné vysvetlenie pojmu závislosť napr. na sladkostiach alebo na počítači 

či mobile. Ďalej sa s deťmi rozprávame o cigaretách, ako nám poškodzujú zdravie a aký je ich 

negatívny dopad na život človeka. Vysvetľujeme, kto je to nedobrovoľný fajčiar. Veku 

primeraným spôsobom sú podané aj informácie o dopade závislosti na tabaku na život človeka.  

Prezentácia, rozhovory a diskusia. V závere spomenieme, že existujú aj iné veľmi škodlivé látky, 

ktoré ničia naše zdravie a majú rôzne, i skryté podoby. (žiaci 1. stupňa - beseda) 

 

Január: 
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24.1. Deň komplimentov - mal by si vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak si 

uvedomiť potrebu slušného správania. Vedieť povedať "nie" - opatrnosť v styku s neznámymi 

osobami, bezpečnosť na internete. Zdôrazníme deťom, aby si nebrali od cudzích ľudí cukríky 

a iné sladkosti.  Asertívne správanie ( žiaci 1.-2. ročníka -beseda) 

 

Február:  

Kyberšikanovanie a kybergrooming, bezpečná online komunikácia 

Cieľom je zvýšiť povedomie o existujúcich rizikách virtuálneho priestoru aj citlivosť voči 

negatívnym javom, poskytnúť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom svete a prehľad 

spôsobov ako sa pred nimi chrániť. Vysvetliť význam pojmov s dôrazom na nebezpečenstvá, 

ktoré virtuálny svet predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresliť reálnymi 

príkladmi zo SR i zahraničia. Poskytnúť informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu. 

Beseda s externým zamestnancom. (žiaci  2. stupňa ZŠ).  

Marec: 

Vytvorenie násteniek s tematikou „Týždeň boja proti rasizmu“ 

Apríl: 

Zapojenie sa do charitatívnej zbierky „Deň narcisov“ 

7.4. „Svetový deň zdravia“ 

Nástenka s tematikou zdravého životného štýlu pri príležitosti Svetového dňa zdravia 1.-

2.stupeň. 

Máj: 

15.5. „Svetový deň rodiny“ 

pripomenutie si dňa rodiny na vyučovacích hodinách ETV: „rodina a jej funkcia v spoločnosti“ 

- diskusia, športové podujatie pri príležitostí Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ 

 

 

Najdôležitejšou úlohou v rámci protidrogovej prevencie je zameranie na zmysluplné využitie 

voľného času, čomu napomáha aj bohatá krúžková činnosť na škole. Poskytovať 

preventívno-výchovné konzultácie žiakom a zákonným zástupcom. Zdôrazniť význam 

primárnej prevencie drogových závislosti prostredníctvom ponuky alternatív výtvarných, 

grafických a športových činností. Prispieť k posilneniu zdravého životného štýlu 

 

dňa: 2.9. 2021                                                                                               Mgr.Petra Čániová 

                                  koordinátor prevencie 
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Príloha č. 3 - Plán práce a úlohy koordinátora environmentálnej výchovy 

 

PLÁN PRÁCE – ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

Školský rok: 2021/2022 
 

1, CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVEJ TÉMY 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a 

najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje 

sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde 

sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 

 

2, HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE 

 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;  

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 

v rôznych oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a postoje človeka k životnému prostrediu;  

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni;  

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu; 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská; 

  schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. V oblasti postojov a hodnôt 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti; 

  posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu; 

  podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia; 
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  schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu; 

  prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu;  

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

3, ÚLOHY A ICH REALIZÁCIA: 

 

Úlohy na vyučovaní:  

1. Zapracovať úlohy environmentálnej výchovy do učebných osnov tematických plánov 

vyučovacích predmetov, najmä: prírodoveda, prvouka, vlastiveda, biológia, geografia, výtvarná 

výchova, etická výchova, ale aj do ďalších predmetov a to nenásilne podľa preberanej témy. 

Zodpovední: všetci vyučujúci  

2. Na vyučovaní využívať žiakom príjemné a príťažlivé formy a metódy, rozvíjať 

schopnosť pracovať v skupine, pracovnom tíme, vytvárať projekty, výstavky a pod. Zodpovední: 

všetci vyučujúci  

3. Zapájať žiakov do súťaží s environmentálnou tematikou. Zodpovední: vyučujúci BIO, 

CHE, GEG  

4. Viesť žiakov k šetreniu energiou, vodou, materiálmi, viesť ich k udržovaniu čistoty 

areálu školy a okolia na vyučovaní aj mimo vyučovania.  Zodpovední: všetci vyučujúci  

 

Úlohy mimo vyučovania: 

 1. Motivovať žiakov k prihláseniu do súťaží s prírodovedným zameraním. Zodpovední: 

koordinátor ENV a vyučujúci prírodovedných predmetov 

2. Využívať nádoby na separovanie papiera a plastov. Zodpovední: koordinátor ENV a 

všetci vyučujúci 

 

4, PLÁN AKTIVÍT: 

1. polrok školského roka 2021/2022 

 október - Svetový deň ochrany zvierat – sledovanie dokumentárneho filmu – 

Earthlings, alebo Dominion na hodine biológie – II. stupeň ZŠ 

 november - Medzinárodný deň hôr – sledovanie dokumentárneho filmu – Oko 

Medveďa, Príbehy Tatranských štítov na hodine geografie – II. Stupeň ZŠ, tvorba 

plagátov na tému Hory Slovenska – výtvarná výchova – I. stupeň ZŠ 
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 október – november  - Zelený svet - medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti 

detí a mládeže na tému – Lokálnosť je naša budúcnosť – výtvarná tvorba– celá 

škola 

 

2. polrok školského roka 2021/2022 

 marec - Svetový deň vody – návšteva Málinskej priehrady a úpravne vody – Deň 

otvorených dverí – I. a II. stupeň ZŠ 

 apríl - Svetový deň Zeme – brigáda žiakov pri čistení vybranej lokality okolia 

obce Málinec - II. stupeň ZŠ, tvorba plagátov na tému Znečistená Zem – výtvarná 

výchova – I. stupeň ZŠ 

 

3. priebežne počas celého školského roka 2020/2021 

 pravidelný zber odpadu v okolí školy na predmetoch s pracovným zameraním – 

DAC, pracovné vyučovanie, technika – celá škola 

 pokračovať v účasti v školskom recyklačnom programe Recyklohry, ktorý si 

kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, 

triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií – celá škola 

 

 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Nociar                                                                         dňa: 2.9. 2021 
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Príloha č.4 - Plán práce a úlohy výchovného poradcu 

 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU V ŠK.ROKU 2021 / 2022 

 

 
    Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a 

profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 

Sprostredkúva deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, reedukčné a iné 

služby, ktoré koordinuje v spolupráci s vedením školy, s učiteľmi, predovšetkým triednymi, 

úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými 

zamestnancami poradenských zariadení. Hlavnou úlohou výchovného poradcu je pomoc pri 

výbere profesionálneho zamerania žiakov a jeho uplatnenie pri štúdiu na vhodnom type strednej 

školy. Preto počas šk. r. budeme na našej škole organizovať: prezentáciu o duálnom vzdelávaní 

žiakov na vybraných SOŠ, premietanie videí konkrétnych odborov SOŠ ako aj prezentácie 

z ponúknutých SOŠ, ktorých zástupcovia navštívia našu ZŠ. 

 

 

     Práca výchovného poradcu v šk. roku 2021/2022 sa bude v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Pedagogicko -organizačných pokynov MŠ SR zameriavať na:  

- zvyšovanie odborných kompetencií prostredníctvom vzdelávania účasťou na národných 

projektoch, odborných seminároch a konferenciách,  

- plnenie úloh školského poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a 

sociálnych potrieb detí a kariérneho poradenstva,  

- nadväzovanie a prehlbovanie spolupráce a väzieb medzi ZŠ, SOŠ a zamestnávateľmi  

- približovanie možností systému duálneho vzdelávania a ostatných foriem odborného 

vzdelávania a prípravy v technických odboroch žiakom a ich zákonným zástupcom - využívanie 

informácií o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho 

vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk  

- využívanie materiálov zverejnených na http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-

aspecialnopedagogicke-poradenstvo/  

- poskytovanie informácií o plánoch, naplnenosti, kritériách prijímania do jednotlivých SŠ.  

 

Realizácia hlavných úloh výchovného poradcu:  

1. Individuálna poradenská, konzultačná a metodická pomoc pre žiakov (9. roč.,8. roč. a 5. roč.) 

a rodičov o možnostiach štúdia na SŠ.  

2. Informačná činnosť pre žiakov, rodičov, triednych učiteľov, CPPP a P a ŠVS.  

3. Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými výchovnými pracovníkmi školy a iných škôl a 

školských zariadení.  

http://www.dualnysystem.sk/
http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-aspecialnopedagogicke-poradenstvo/
http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-aspecialnopedagogicke-poradenstvo/
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4. Participácia vo výchovnej komisii pri riešení výchovných problémov žiakov.  

5. Spolupráca so špeciálnym pedagógom – sprostredkúvanie prepojenia školy so školskými 

poradenskými zariadeniami v Lučenci a ostatnými odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú 

starostlivosťou o deti.  

6. Spolupráca s koordinátorom prevencie drogových závislostí a podieľanie sa na plnení úloh 

školy pri prevencii delikventného, či iného problémového vývinu detí.  

7. Štúdium dokumentov, sledovanie internetových stránok stredných škôl v regióne.  

8. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a program Proforient. 

Na informovanie žiakov venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete. 

 

Mesačné rozdelenie úloh: 
 

SEPTEMBER:  

1. Vypracovanie Plánu práce výchovného poradcu.  

2. Doplnenie databázy žiakov – program Proforient/ september/  

3. Doplnenie evidencie: zoznam žiakov končiacich ZŠ, zoznam žiakov so špecifickými 

vývinovými poruchami učenia, individuálne začlenených žiakov a žiakov s poruchami správania 

a nadaných žiakov.  

4. Základné informácie o prijímacom konaní na SŠ na šk. rok 2021/2022 pre žiakov 8. a 9. 

ročníka.  

5. Zber podkladov pre Testovanie 5 od 15.11. do 30.11. 2021 

6. Zhotovenie nástenky – aktuálne informácie o stredných školách pre žiakov končiacich 

základnú školu. 

7. Štúdium a archivácia dokumentov.  

 

OKTÓBER:  

1. Konzultácie pre rodičov a žiakov podľa ich potrieb a záujmu – kariérové poradenstvo 

(poradenská činnosť pri výbere školy), výchovné problémy. 

2. Rozbor problémových žiakov, ktorí prešli psychologickým vyšetrením, konzultácie so 

špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi, prehľad žiakov s poruchami učenia a správania, 

štúdium individuálnych plánov.  

3. Organizovanie účasti žiakov  

9. roč. na Dňoch otvorených dverí na základe pozvánok SŠ a na Burze povolaní.  

4. Výsledky súťaží a olympiád – evidencia potvrdení.  

5. Porada výchovných poradcov.  

6. Príprava aktuálnych informácií na pracovnú poradu.  

7. Štúdium právnych predpisov a školskej legislatívy. 

8.Import anonymnej databázy do Proforientu od 19. 10. 2021 
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NOVEMBER:  

1. Zber podkladov pre Testovanie 9 / od 15.11. do 30.11.2021 

2. Oboznámenie žiakov 9. roč. so štatistikou ŠVS o prvotnom záujme žiakov o štúdium na 

jednotlivých SŠ.  

3. Organizovanie účasti žiakov 9. roč. na Dňoch otvorených dverí na základe pozvánok zo SŠ. 

4. Importovanie anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu (od 

20.11.2021).  

5. Doplnenie nástenky VP o nové informácie zo SŠ.  

6. Príprava informácií VP na školskú internetovú stránku – doplnenie nových informácií.  

7. Oboznámenie žiakov 5. roč. a ich rodičov (triedne schôdze RZ) o možnostiach štúdia v 

osemročných gymnáziách.  

8. Oboznámenie žiakov 8.a 9. ročníka a ich rodičov (triedne schôdze RZ) o možnostiach štúdia 

v bilingválnych gymnáziách.  

9. Konzultácie pre rodičov a žiakov podľa potrieb a ich záujmov - výchovné problémy, škol. 

neúspešnosť, kariérne poradenstvo.  

 

DECEMBER:  

1. Organizovanie účasti žiakov 9. roč. na Dňoch otvorených dverí na základe pozvánok zo SŠ. 

2. Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka v spolupráci s CPPP a P v 

Lučenci 

3. Konzultácie pre rodičov a žiakov podľa potrieb a záujmu - výchovné problémy, škol. 

neúspešnosť, kariérne poradenstvo.  

4. Konzultácie s triednymi učiteľmi a špeciálnym pedagógom o žiakoch, ktorí prešli 

psychologickým vyšetrením.  

5. Doplnenie evidencie žiakov, ktorí sa hlásia na talentové SŠ.  

 

JANUÁR:  

1. Individuálne konzultácie s rodičmi a so žiakmi, oboznámenie žiakov s kritériami prijatia do 

SŠ s talentovými skúškami a do bilingválnych gymnázií, vypĺňanie prihlášok do SŠ a 

talentovými skúškami a do bilingválnych gymnázií.  

2. Doručenie zberu nových informácií do ŠVS BB – export z PROFORIENTU /do 14.1.2022/.  

3. Importovanie anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu (od 

19.1.2022).  

4. Aktualizácia nástenky VP.  

5. V spolupráci so špeciálnym pedagógom – príprava podkladov individuálne začlenených 

žiakov a žiakov so ŠVVP pre celoslovenské testovanie deviatakov.  
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FEBRUÁR:  

1. Doplnenie známok z polročných vysvedčení do programu Proforient /do  1.2.2022/  

2. Konzultácie so žiakmi 8. a 9. ročníka, ktorí majú záujem hlásiť sa do strednej školy s 

talentovou skúškou a do bilingválnych gymnázií.  

3. Vyplnenie a odoslanie kontrolného opisu so zberom posledného záujmu žiakov o SŠ – export 

z Proforientu do ŠVS - polročné známky, talent. školy, spracovanie pre 8. ročné g.2.2022).  

4. Práca s prihláškami do SŠ s talentovou skúškou a do bilingválnych gymnázií, spolupráca s 

triednymi učiteľmi, kompletizácia prihlášok (do 20.2.2022).  

5. Odoslanie prihlášok do SŠ s talentovými skúškami a do bilingválnych gymnázií (do 

28.2.2022/ 

 

MAREC:  

1. Práca s prihláškami do SŠ – vypĺňanie, kompletizácia, spolupráca s triednymi učiteľmi a 

špeciálnym pedagógom.  

2. Importovanie anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu (od 

5.3.2022).  

3. Oboznámenie žiakov s novou štatistikou zo ŠVS o počte žiakov prihlásených do jednotlivých 

SŠ a s kritériami prijatia do SŠ.  

4. Konzultácie pre rodičov a žiakov – kariérové poradenstvo (poradenská činnosť pri výbere 

školy).  

5. Konzultácie pre rodičov a žiakov podľa potrieb a záujmu - výchovné problémy, škol. 

neúspešnosť.  

6. Štúdium právnych predpisov a školskej legislatívy. 

7.Talentové skúšky 15.3.-30.4.2022 

 

APRÍL:  

1. Kompletizácia prihlášok žiakov 9. ročníka do SŠ a žiakov 5. ročníka do gymnázií (do 

10.4.2021).  

2. Zaslanie exportu z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá (do 10.4.2022).  

3. Export informácií – stav podľa prihlášok do SŠ z Proforientu do ŠVS (do 10.4.2022).  

4. Importovanie anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu (od 

15.4.2022)  

5. Odoslanie prihlášok žiakov 5. ročníka do 8-ročných gymnázií a žiakov do SŠ (do 20.4.2022).  

6. Sledovanie a evidencia výsledkov prijatia žiakov do SŠ s talentovými skúškami.  

7. Importovanie anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu (od 

19.4..2022)  
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8. Rozbor výsledkov psychologických vyšetrení, konzultácia s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi 

a špeciálnym pedagógom.  

9.Testovanie 9 - 6.4.2022 a 7.4.2022 

 

MÁJ:  

1. Sledovanie a evidencia výsledkov 1. kola prijímacích skúšok do SŠ a do osemročných 

gymnázií. 9.5. a 12.5.2022 

2. Konzultácia s rodičmi žiakov, ktorí neboli v 1. kole prijatí do SŠ – informácia o školách, ktoré 

uskutočnia 2. kolo prijímacích skúšok.  

3. Oboznámenie žiakov 8. ročníka o možnostiach štúdia v SŠ, zisťovanie záujmov o štúdium v 

SŠ.  

4. Vyplňovanie vstupných dokladov pre žiakov končiacich ZŠ v šk. roku 2021/2022. 

5. Odovzdávanie zápisných lístkov na SŠ zákonným zástupcom žiakov. 

6. Celoslovenské testovanie žiakov 5.roč.  18.5.2022 

 

JÚN: 

1. Vypĺňanie prihlášok žiakov do 2. kola prijímacích skúšok do 21.6.2022  

2. Výsledky súťaží a olympiád – evidencia potvrdení.  

3. Vyplnenie štatistického hlásenia o stave umiestnenia žiakov 9. ročníka, resp. 5. a 8. ročníka.  

4. Vypracovanie Správy o činnosti výchovného poradcu.  

 

5. Vyplnenie a odoslanie vstupných dokladov (program PROFORIENT) pre žiakov 8. ročníka 

prostredníctvom CPPP a C do ŠVS v Banskej Bystrici /do 9.7.2022/. 

 

 

V Málinci, dňa 2.9.2021 

 

Mgr.Marta Čepková 

 výchovný poradca 
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Príloha č. 5 – Plán práce a úlohy koordinátora školskej knižnice 

 

Plán práce koordinátora školskej knižnice 

 
 

 

September:   Kontrola knižničných jednotiek  

Pasovanie žiakov za čitateľov školskej knižnice - žiaci dostanú čitateľský preukaz  

Pribežne zapožičanie kníh – podľa časového harmonogramu 

Október:  B. S. Timrava – čítanie ukážok z diel (triedni učitelia) 

Pribežne zapožičanie kníh – podľa časového harmonogramu 

November:  Keby som bol spisovateľom - tvorba krátkych príbehov, tvorivé písanie 

v knižnici ( triedni učitelia)  

Pribežne zapožičanie kníh – podľa časového harmonogramu 

December:  Hodina hlasného čítania - Vianočná rozprávka 

Pribežne zapožičanie kníh – podľa časového harmonogramu 

Január:  Moja obľúbená kniha - beseda o prečítaných knihách (triedni učitelia) 

Pribežne zapožičanie kníh – podľa časového harmonogramu 

Február  Hviezdoslavov Kubín – ukážky diel a hodina hlasného čítania (triedni učitelia) 

Pribežne zapožičanie kníh – podľa časového harmonogramu   

Marec:   ,,Marec - mesiac kníh" - čítame s porozumením, kvíz o prečítanej knihe - výstava 

kníh, tvorba leporel  

 Pribežne zapožičiavanie kníh – podľa časového harmonogramu 

Apríl:   Čítame s Andersenom - oboznámenie sa so spisovateľom a jeho tvorbou  

  Pribežne zapožičiavanie kníh – podľa časového harmonogramu 

Máj:  Keby som bol ilustrátor - tvorba ilustrácií k prečítanej rozprávke  

Pribežne zapožičiavanie kníh – podľa časového harmonogramu 

  

Jún:   Čitateľský maratón – Najlepší čitateľ: vyhodnotenie zapožičiavania kníh 

a odmena pre najlepšieho čitateľa 

Revízia knižničného fondu - čítanie povestí 

 

 

   V Málinci, dňa 2.9.2021        vypracoval: koordinátor školskej knižnice – Dorota Schlencová 

 

                                                                       ...............................................................                                                                                  
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Príloha č.6 - Plán práce koordinátora digitálnych technológií 

 

Plán práce koordinátora digitálnych technológií 

 
 

Šk. rok: 2021/2022 

Koordinátor: Ľ. Jablonský 

 

Všeobecné ciele a úlohy: 

1. Poskytovať vyučujúcim a ostatným PZ poradenstvo a pomoc pri výbere, ovládaní pracovného 

prostredia a riešení problémov s edukačnými, kancelárskymi aj bežným užívateľským 

digitálnymi aplikáciami; 

2. Poskytovať poradenstvo pri práci s online edukačným obsahom (online portály, aplikácie); 

3. Poskytovať poradenstvo pri výbere vhodného softvéru pre vyučovanie; 

4. Konzultovať interné problémy vyplývajúce z používania IKT so správcom siete; 

5. Venovať zvýšenú pozornosť aktivitám súvisiacimi s možným dištančným vyučovaním. 

6. Koordinovať online spôsoby komunikácie medzi školou a partnermi školy (verejnosť, 

rodičia...). 

 

Konkrétne ciele a úlohy: 

1. Overiť a zabezpečiť funkčnosť a aktualizáciu portálu zborovna.sk ako základného nástroja 

online komunikácie v prípade online vyučovania. 

2. Overiť a zabezpečiť funkčnosť videokonferenčného systému Cisco Webex Meeting pre online 

vyučovanie v reálnom čase. 

3. Zabezpečiť PZ podporu pre zvyšovanie digitálnych kompetencií pri práci s vyššie uvedenými 

nástrojmi výučby. 

4. Zabezpečovať funkčnosť školského informačného systému a synchronizáciu údajov s IZK. 

6. Zabezpečiť funkčnosť zakúpených videokamier pre plnohodnotnú prácu v prípade potreby 

online vyučovania.  Zaškoliť PZ pre prácu s touto technológiou. Realizovať vzorovú online 

hodinu. 

7. Zabezpečiť možnosť plošného využívania interaktívnych PZ pre všetkých vyučujúcich 

profilových predmetov. Zaškoliť PZ aj žiakov pre prácu s nimi.   

 

V Málinci, dňa 2.9.2021 

 

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


