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1 SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A 
PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 
 
Vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a 
Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R. 
 

 

§ 2 ods. 1 písm. a) Základné identifikačné údaje školy 
 

Názov Základná škola Málinec   
Adresa Hlavná 86/29, 985 26 Málinec   
Telefón 047 4111202   
Fax 047 4291202   
Internetová stránka www.zsmalinec.sk   
Elektronická adresa riaditel@zsmalinec.sk 

  
 

 

Údaje o zriaďovateľovi školy 
 

Zriaďovateľ Obec Málinec     
Adresa Nám. SNP 474/1, 985 26 Málinec     
Telefón 047/4291121      
E-mail  malinec.starosta@stonline.sk  

    
 

 

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie 
 

Meno a priezvisko Funkcia Kontakt 

Mgr. Karol Čonka riaditeľ 047/4111203    
od 1.7. Mgr. Ľuboslav Jablonský riaditeľ 047/4111203    
od 15.8. PaedDr. Anna  Chovancová zástupkyňa riaditeľa 047/4111202    
   

   
 

 

Rada školy 
 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený / delegovaný 

Jaroslava Kminiaková predseda za rodičov    
Mgr. Miroslav Straško  za rodičov    
Iveta Findrová  za rodičov    
Marcela Štafuriková  za rodičov    
Mgr. Ľuboslav Jablonský podpredseda za ped. zamestnancov    
Mgr. Katarína Chrastinová  za ped. zamestnancov    
Mgr. Jana Šimonová  za neped. zamestnancov    
Ing. Igor Lacko  delegovaný obcou    
Ján Kvasnica  delegovaný obcou    
Bc. Jozef Starove  delegovaný obcou    
Mgr. Peter Turic  delegovaný obcou    
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Metodické orgány školy 
 

Názov MZ / PK Vedúci Predmety 

MZ 1.-4. roč. PaedDr. Anna Chovancová     
PK prírodovedná Mgr. Miriama Vyhňarová MAT-FYZ-CHE-INF-GEG-BIO    

PK humanitná Mgr. Marta Čepková 

SJL-ANJ-NEJ-VYV-TSV-HUV-THD-

OBN-DEJ    
   

   

   
 
 

 

§ 2 ods. 1 písm. b) Údaje o počte žiakov       

               

Roční

k 

Tried

y 

 

Žiaci 

     

z 

toho    

  

Chlapci Dievčatá 

 

ŠVVP SZP ŠKD 

 

         

prípr.               

0.               

1. 1  13  5 8    12  

2. 1  10  4 6   1 10  

3. 1  18  8 10  3 2 10  

4. 1  13  9 4  4 1 9  

5. 1  15  5 10  4 2   

6. 1  14  7 7  1 1   

7. 1  21  11 10  5    

8. 1  12  6 6  2    

9. 1  6  3 3  3    

Spolu 9  122  58 64  22 7 41  

 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. c)   Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy   

               

  Počet 

žiakov 

   

z 

toho       

   

chlapci 

 

dievčatá 

     

            

Zapísa

ní   10   6   4      

Odkla

d               

Prijatí   10   6   4      
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Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 
štúdium na stredné školy 
 

Typ školy Prihlásení Prijatí Úspešnosť     
Gymnázium 1 1      
Gymnázium 5-ročné (bilingválne) 1 1      
Gymnázium 8-ročné        
Stredná odborná škola 3 3      
Konzervatórium 1 1      
Odborné učilište 1 1      
Iný        
Spolu    

 

 

 
§ 2 ods. 1 písm. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 
 

Celkový prospech 

  0. 

a 

prípr. 

1. - 4. 

ročník  5. - 9. ročník spolu   

  

Počet % Počet 

  

% Počet % 

 

Počet 

 

% 

 

         

prospel s vyznamenaním     20   37,04 20 29,41 40  32,79  

               

prospel veľmi dobre     11   20,37 10 14,71 21  17,21  

               

prospel     19   35,19 29 42,65 48  39,34  

               

neprospel     1   1,85 8 11,76 9  7,38  

               

neklasifikovaný     3   5,56 1 1,47 4  3,28  

                  

Správanie 

  0. 

a 

prípr. 

1. - 4. 

ročník  5. - 9. ročník spolu   

  

Počet % Počet 

  

% Počet % 

 

Počet 

 

% 

 

         

velmi dobré     50   92,59 63 92,65 113  92,62  

               

uspokojivé         1 1,47 1  0,82  

               

menej uspokojivé         1 1,47 1  0,82  

               

neuspokojivé         1 1,47 1  0,82  

               

neklasifikované     4   7,41 2 2,94 6  4,92  
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Výchovné opatrenia 

  0. 

a 

prípr. 

1. - 4. 

ročník  5. - 9. ročník spolu   

  

Počet % Počet 

  

% Počet % 

 

Počet 

 

% 

 

         

pochvala od tried. učiteľa         4 28,57 4  22,22  

                 

pochvala od riaditeľa školy                 

                 

iné ocenenie                 

               

napomenutie od tried. učiteľa         1 7,14 1  5,56  

               

pokarhanie od tried. učiteľa     2   50,00 4 28,57 6  33,33  

               

pokarhanie od riaditeľa školy     2   50,00 5 35,71 7  38,89  

celkový počet udelených VO     4  100,00 14 100,00 18  100,00  

                  

Zameškané hodiny 

0. 

a 

prípr. 

1. - 4. 

ročník  5. - 9. ročník  spolu   

Počet 

 

% Počet % 

  

Počet 

 

% 

 

Počet 

 

% 

 

        

ospravedlnené     3714 99,04  6616  91,53  10330  94,10  

                 

neospravedlnené     36 0,96   612  8,47  648  5,90  
 
 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 
 

      

Roční

k     

 

0. a 

prípr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

SJL - 2.00 2.00 1.71 2.50 2.50 2.50 2.67 3.08 2.67            
ANJ - - - 2.00 1.90 2.17 2.15 2.39 2.58 2.17            
NEJ - - - - - - - 2.44 4.00 -            
RUJ - - - - - - - - - 2.20            
MAT - 2.17 1.80 2.00 2.08 2.36 2.36 2.52 3.33 2.67            
PDA - - - 1.38 1.70 - - - - -            
VLA - - - 1.44 2.00 2.00 2.00 - - -            
PVC - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - -            
HUV - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 -            
VYV - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.62 1.50 1.24 1.42 -            
INF - - - 1.00 1.80 2.54 2.00 2.62 2.83 2.00            
FYZ - - - - - - 2.31 2.68 3.25 2.67            
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CHE - - - - - - - 2.19 2.83 2.00            
BIO - - - - - 2.50 2.38 2.55 2.83 1.80            
DEJ - - - - - 2.33 2.23 2.90 3.25 2.20            
GEG - - - - - 2.83 2.54 2.95 3.33 2.20            
OBN - - - - - - 2.23 2.74 1.58 2.40            
THD - - - - - 1.17 1.69 1.44 1.33 1.00            
VUM - - - - - - - - - 1.40            
TSV - 1.00 1.00 1.00 1.17 1.08 1.21 1.29 1.42 1.00            
RVK - - - - - - - 2.00 - -            
VUC - - - 1.00 - 1.00 - 3.00 - -            
DAC - - - - - 1.00 - 1.00 - 1.00            
CSJ - - - - - - 1.85 4.00 - -            
PVO - 1.67 1.70 - - - - - - -            
           

           

           

           

           

           

           
 

 

Výsledky externých meraní: Testovanie 5 
 

Predmet 

Počet  Úspešnosť 

Priemer 

SR Rozdiel  

žiako

v 

 

školy v % % % 

 

   

Slovenský jazyk a literatúra (SJL)  12 45,60 58,40 -12,80  

       

Matematika (MAT)  12 46,10 59,30 -13,20  

       

       
 

 

Výsledky externých meraní: Testovanie 9 
 

Predmet 

Počet  Úspešnosť 

Priemer 

SR Rozdiel  

žiako

v 

 

školy v % % % 

 

   

Vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL)  5 56,70 62,30 -5,60  

       

Matematika (MAT)  5 37,30 63,10 -25,80  
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§ 2 ods. 1 písm. f) Učebné plány 

 

Plánovaný ročný počet hodín  
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§ 2 ods. 1 písm. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

 

Kategória Pocet 

  

z 

toho    

začínajú

ci 

 

samostatní 

 1. 

atestácia 2. atestácia 

 

     

Pedagogickí zamestnanci 21  2 8  8 3  

         

Odborní zamestnanci         

         

Ostatní zamestnanci 4        

         

Spolu 25  2 8  8 3  
 

 

 

§ 2 ods. 1 h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

Druh vzdelávania Počet zamestnancov 

druhá kvalifikačná skúška - predatestačné 1 

prvá kvalifikačná skúška - predatestačné 1 

adaptačné - začínajúci učiteľ 1 

aktualizačné - oblasť Človek a svet práce 2 

 

  
§ 2 ods. 1 i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti     

       

Názov akcie 

 

Miesto konania Konaná v dňoch 

Počet  

 

žiakov 

 

      

Vznik ČSR  Námestie SNP, Málinec 

október 

2018    

      

Oslobobenie obce Málinec Spoločenský dom, Málinec január 2019    

       

Deň Matiek  Spoločenský dom, Málinec máj 2019    

       

Jánske dni  Športový areál, Málinec jún 2019    

       

Výchovné 

koncerty  Spoločenský dom, Málinec 

v priebehu 

š.r.    

      

Návšteva miestnej knižnice Knižnica, Málinec marec 2019    

       
 
 
 
 
 
 



 

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

11 

 

Úspechy na olympiádach a iných súťažiach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.miesto Pytagoriáda(okresné kolo) v kategórii P4 

 

§ 2 ods. 1 j)   Projekty do ktorých je škola zapojená 

- projekt "Zo školy múdrejší" - zameraný na rozvoj čiteteľskej, matematickej a 

prírodovednej gramotnosti; projekt "V základnej škole úspešnejší" - zameraný na 

inklúziu žiakov so ŠVVP 

 

§ 2 ods. 1 k)   Výsledky inšpekčnej činnosti 

- inšpekcia zameraná na priebeh Testovania 9 

- posledná komplexná inšpekcia v roku 2010 

 

§ 2 ods. 1 l)   Priestorové a materiálno-technické podmienky 

- bezo zmien v porovnaní s predchádzajúcim šk. rokom 

- z projektu "Zo školy múdrejší" zaobstaranie 6 učiteľských 

notebookov a 5 veľkoplošných interaktívnych obrazoviek 

 

§ 2 ods. 1 m)  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

- z normatívnych finančných prostriedkov 

- z originálnych kompetencíí 

- zo vzdelávacích a kultúrnych poukazov 

- zo zdrojov ESF - operačný program "Ľudské zdroje" 

 

§ 2 ods. 1 n)   Cieľ školy na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

- aplikovať do praxe inovovaný šk. vzdelávací program 

- zamerať sa na čitateľskú gramotnosť žakov vo všetkých ročníkoch 

- ciele boli plnené priebežne aj v rámci projektu "Zo školy múdrejší" 

 

§ 2 ods. 1 o)   Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami 

- pestrá ponuka záujmových útvarov, kvalifikovanosť učiteľov 

- zapájanie sa žiakov do kolektívnych športových súťaží 

- nízky záujem o zlepšovanie vedomostnej úrovne zo strany žiakov aj rodičov 
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- slabé oceňovanie individuálneho úspechu žiaka v porovnaní s kolektívnym 

 

§ 2 ods. 1 p)   Príprava na výkon povolania, uplatnenie žiakov na prac. trhu 

- všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy, o ktoré mali záujem 

- spolupráca so strednými školami v regióne s cieľom lepšej informovanosti žiakov o 

študijných ponukách 

 

§ 2 ods. 2 a)   Psychohygienické podmienky 

- škola nemá školského špeciálneho pedagóga a šk. psychológa 

- škola spolupracuje s Centrom špeciálnopedag .-psych. poradenstva v Poltári, 

- spolupráca pri diagnostike zdravotne znevýhodnených žiakov a logopedickej 

starostlivosti 

 

§ 2 ods. 2 b)   Volnočasové aktivity  
 

Krúžky  

   

         
Babinec 
 
Babinec II - projekt Zo školy múdrejší 
 
Dúha - projekt Zo školy múdrejší 
 
Slniečko - projekt Zo školy múdrejší 
 
Čísla - projekt Zo školy múdrejší 
 
Nevedko 
 
Výskumníček - projekt Zo školy múdrejší 
 
Malý bádateľ - projekt Zo školy múdrejší 
 
Matematika a programovanie v úlohách - projekt Zo školy múdrejší 
 
Skúmame rodnú reč - projekt Zo školy múdrejší 
 
Športové hry 
 
Pohybové hry 
 
Volejbalový 
 
Hasičský 
 
Zdravotnícky 
 
Tanečný 
 
Futbalový 
 
Začíname s PC 

 

 

§ 2 ods. 2 c)   Spolupráca školy s rodičmi  
- na začiatku školského roka plenárne rodičovské združenie.  
- pred každým štvrťrokom triedne rodičovské združenie  
- spolupráca pri odmeňovaní žiakov na konci šk. roka a príprave šk. karnevalu 
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§ 2 ods. 2 d)   Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi 

 

Partneri školy Sídlo Zameranie 

PeKo Rumančeková 36, Bratislava programy    

Floppy 

Odborárska 7, Nové Mesto nad 

Váhom predaj počítačov    
SPIN Charlie Adyho 6, Lučenec Ochrana objektov    
LINKA Begova 19, Lučenec kanc. potreby    
Pro Office Vajanského 2, Reduta , Lučenec vybavenie kancelárií     
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2 Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020  

 
 
Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 

vypracované v súlade s §5, ods. 7, písm. i zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2.1 Základné údaje  
 

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

Školský rok : 2019/2020 

Riaditeľ školy: Mgr Ľuboslav Jablonský 

Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Anna CHovancová 

 

2.2 Organizácia vyučovania   

 

V šk. roku 2019/2020 bude mať ZŠ v Málinci 12 tried so 121 žiakmi: 

4 triedy– primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník); 

5 tried – nižšie stredné vzdelávanie ( 5. – 9. ročník);  

1 trieda – špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím (žiaci 5. až 9. ročníka); 

2 oddelenia ŠKD (Školský klub detí). 
 
 

 Počet žiakov školy: 121  

 Počet žiakov 1.stupňa: 50  

 Počet žiakov 2.stupňa: 70  

 Počet žiakov 1.ročníka: 11  

 Špeciálne triedy: 6  

 

K výraznej zmene počtu žiakov nedošlo (pokles zo 122 na 121 žiakov). 

 

2.3 Pedagogickí a odborní zamestnanci   
    

    

 Počet učiteľov 1.stupňa: 4  

 

Počet učiteľov 2.stupňa: 9 

7/100% 

1/17% 

1/26%  

 Počet učiteľov špeciálnej triedy: 1  

 Učitelia spolu: 14   
 

+ dvaja učitelia náboženskej výchovy 
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   ŠKD    2    

 

 

      

1/100% 

1/80%   

   Pedagogický asistent  5   

 

 

     

4/100% 

(z toho 2 projekt,  

2 št. rozpočet) 

1/20% 

(z normatívnych zdrojov 

školy)   

           

   Počet pedagogických a odborných  21   

   zamestnancov:       

           

 

2.4  

2.4 Odbornosť vyučovania       
           

           

  1. stupeň  Spolu hodín:96   

            

     Odborne: 93    97 %   

            

     Neodborne: 3  3  %   

         

  2. stupeň  Spolu hodín: 146   

         

     Odborne:  117    80  %   

            

     Neodborne : 29   20 %   

         

  

 

Špeciálna trieda 

 Spolu hodín: 28   

  Odborne: 28   100%   

  Neodborne: 0   0%   

   Spolu:  Spolu hodín: 270   

         

     Odborne: 238     88 %   

            

     Neodborne : 32  12  %   

            
 
 

//pozn.: prepočet bol urobený podľa legislatívy platnej do 1.9. 2019. 

Všetci učitelia sú kvalifikovaní, iba niektoré hodiny na doplnenie úväzku sa vyučujú čiastočne 

neodborne. Jeden učiteľ vyučuje neodborne na čiastočný úväzok (26% - telesná výchova). 

 

Ktoré aprobácie sú potrebné na zabezpečenie odbornosti vyučovania: 

1. stupeň – odbornosť zabezpečená 

2. stupeň – neodborne fyzika, telesná výchova, občianska náuka, výtvarná výchova, hudobná 

výchova. 



 

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

16 

 

Pozn. Na druhom stupni zabezpečovali odbornosť vyučovania predmetov HUV, VYV učitelia z 1. 

stupňa. Nakoľko od nového šk. roku je zástupkyňou školy učiteľka 1. stupňa, táto má znížený úväzok 

a učiteľky z 1.=4. roč. si preto úväzok doplňujú na 1. stupni ZŠ, nie na druhom. 

Ideálnym riešením by bolo doplnenie kvalifikovanosti učiteľov druhého stupňa o uvedené výchovy. 

 

2.5 Rozdelenie úväzkov pedagogickí pracovníci 

 

V šk. roku 2019/2010 odišiel zo školy bývalý riaditeľ Mgr. Karol Čonka (aprobácia FYZ-

THD; vyučoval fyziku odborne a telesnú výchovu neodborne). Na konci šk. roka ohlásila definitívny 

odchod aj bývala zástupkyňa Mgr. Helena Zákopčanová, ktorá ešte v minulom šk. roku na skrátený 

úväzok vyučovala aj telesnú výchovu - odborne. Na konci mesiaca august ukončila pracovný pomer 

aj ekonómka školy Mgr. Jana Šimonová, ktorá taktiež vyučovala telesnú výchovu – odborne. Odišli 

teda všetci vyučujúci telesnej výchovy. Situáciu bolo potrebné urýchlene riešiť. Dočasným riešením 

je zamestnanie miestneho futbalového trénera A-mužstva a žiackeho družstva TJ Málinec Mgr. Petra 

Turica – vyučuje neodborne.  

Na plný úväzok nastúpil učiteľ biológie Mgr. Tomáš Nociar, ktorý okrem biológie už vyučuje 

aj geografiu a vlastivedu – odborne. V špeciálnej triede vyučuje Mgr. Petra Ridzoňová, ktorá okrem 

SJL a ETV má kvalifikáciu aj ako špeciálne pedagogička – pedagogika mentálne postihnutých. Na jej 

miesto bola prijatá absolventka SJL a DEJ. Namiesto býv. riaditeľa Mgr. Čonku bola prijatá skúsená 

učiteľka MAT a THD + neodborne vyučuje aj fyziku, keďže má elektrotechnické vzdelanie.  

 

2.6 Triednictvo 

 

Počet triednych učiteľov je 9. Noví triedni učitelia sú v prvom a piatom ročníku. K zmene 

došlo v ôsmom ročníku, kde namiesto Mgr. Ridzoňovej prevzal triednictvo Mgr. Nociar. Triedu 

„nového riaditeľa“ Mgr. Jablonského prevzala Mgr. Vallová. Ostatní učitelia pokračujú so svojimi 

triedami ďalej, vrátene novej zástupkyne PaedDr. Anny Chovancovej. 

 

1.ročník: Mgr. Mária Joklová 

5.ročník: Mgr. Marta Čepková 

8. ročník: Mgr. Tomáš Nociar  

9.ročník:  Mgr. Katarína Vallová 

špeciálna trieda: Mgr. Petra Ridzoňová 
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2.7 Metodické orgány a samosprávne orgány  

 

Štruktúra kariérových pozícií v základnej škole pre školský rok 2019/2020: 

 

Triedni učitelia 9 Mgr. Mária Joklová 1.tr. 

  PaedDr.. Anna Chovancová 2.tr. 

  Mgr. Katarína Chrastinová 3.tr. 

  Mgr. Natália Strašková 4.tr. 

  Mgr. Marta Čepková 5.tr. 

  Ing. Lucia Babiaková 6.tr. 

  Mgr. Miriama Vyhňarová 7.tr. 

  Mgr. Tomáš Nociar 8.tr. 

  Mgr. Katarína Vallová 9.tr. 

  Mgr. Petra Ridzoňová 1.S (špec. trieda) 

    

Výchovný poradca 1 Mgr. Marta Čepková  

Vedúci MZ a PK 4 Mgr. Chrastinová 

 

Ing. Babiaková 

 

 

Mgr. Vyhňarová 

 

 

Mgr. Vallová 

MZ 1. – 4. a špeciálna trieda 

PK – jazykovedná 

a spoločenskovedná (SJL, 

ANJ, NEJ, DEJ, OBN) 

PK – prírodovedná (MAT, 

FYZ, CHE, BIO, INF, GEG) 

PK – výchovná (VYV, HUV, 

TSV, THD, DAC, ETV) 

Školskí koordinátori 8 

Mgr. Petra Čániová 

Mgr. Tomáš Nociar 

pre protidrog. prevenciu 

pre informatizáciu 

  Mgr. Tomáš Nociar pre športové súťaže 

    Ján Riečica pre kultúrne podujatia 

  Mgr. Čepková pre šk. súťaže 

  Mgr. Strašková pre učebnice 1-4 

  PaedDr. Chovancová pre učebnice 5. – 9. 

  

Mgr. Ridzoňová 

Schlencová 

pre učebnice žiakov s IVP 

pre školskú knižnicu  
 

 

2. Vedúci pedagogickí/odborní zamestnanci podľa § 39 zákona: 

- riaditeľ 1 Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- zástupca riaditeľa 1 PaedDr. Anna Chovancová  

 

2.8 Záujmová činnosť  

 

Škola ponúkla na začiatku šk. roka žiakom a rodičom na výber 19 záujmových útvarov, ktoré 

mala škola v zámere organizovať v novom školskom roku. Oproti minulému šk. roku bola ponuka 

zredukovaná z dôvodu lepšej personálno-organizačnej efektivity približne o 5 krúžkov – zlučovaním 

krúžkov najmä so športovým zameraním (volejbalový, badmintonový, futbalový, CO, zdravotnícky, 

Nevedko). K zmene došlo aj v štruktúre ponúkaných krúžkov – v ponuke sa objavili nové krúžky ako 
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Thaiský box a kickbox, Domáci kutil, oživenie Stolnotenisového krúžku.V ponuke boli záujmové 

útvary pohybového, občianskeho, umelecko-tvorivého aj vedomostného charakteru. Osem krúžkov je 

viazaných na projekt „Zo školy múdrejší“. Tieto krúžky musiia byť zachované po dobu dvoch rokov. 

Z ponuky boli nakoniec vyškrtnuté krúžky Domáci kutil a Začíname s PC, o ktoré bol malý záujem. 

V tomto šk. roku by malo byť teda v prevádzke 9 krúžkov financovaných prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov: Futbalový, Šport v súťažiach, Stolnotenisový, Thajský box a kickbox, 

Hasičský, Zdravie a civilná obrana, Tanečný, Tvorivé dielne, English is fun.  

Ďalších 8 krúžkov je financovaných prostredníctvom uvedeného projektu zameraného na 

podporu gramotností: Babinec, Knihomoľ, Slniečko, Dúha, Čísla, Výskumníček, Skúmame rodnú reč, 

Matematika a programovanie v úlohách.  

 

2.9 Rada školy  

 

predseda:  Jaroslava Kminiaková 

podpredseda: Mgr. Katarína Chrastinová 

členovia:  Ing. Lucia Babiaková – za ped. zamestnancov 

  Mgr. Katarína Chrastinová – za ped. zamestnancov 

  Anna Farkašová – za neped. zamestnancov 

  Ing. Igor Lacko – za zriaďovateľa 

  Mgr. Peter Turic – za zriaďovateľa 

  Bc. Jozef Starove – za zriaďovateľa 

  Ján Kvasnica – za zriaďovateľa 

  Mgr. Miroslav Straško – za rodičov 

  Marcela Štafuriková – za rodičov 

  Erika Krňanová – za rodičov 

 

2.10 Rada rodičov 

 

Rodičovská rada – triedni dôverníci: 

1. trieda Katarína Jablonská 

2. trieda Katarína Havranová 

3. trieda Mgr. Miroslav Straško 

4. trieda Martina Gombalová 

5. trieda Anna Pinková 

6. trieda Marcela Balogová 

7. trieda Erika Krňanová 

8. trieda  Martina Šipošová 

9. trieda Marcela Štafuriková 
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1. S  Eliška Brindzová 

 

 
 

2.11 Školský klub detí  
 
 
 

 Oddelenie Vychovávateľ Počet detí Triedy 

     

 1. Bibiána Kancková 21 1.-2. 

 2. Ján Riečica 15 3.–4. 

 

 

počet žiakov v ŠKD 36 

počet oddelení 2 

úväzky vychovávateľov 1/100%, 1/80% 

  

 

Škole chýbajú finančné prostriedky na ŠKD. Druhý úväzok vychovávateľa je z originálnych 

kompetencií pokrýva len 80% úväzku, škola pre tento šk. rok situáciu riešila zmluvou na kratší 

pracovný čas (20%) – pracovná pozícia asistent učiteľa.  

 

2.12 Personálne obsadenie – nepedagogickí pracovníci  
 
 
 

  školská ekonómka 1/100% 

    

  administratívna pracovníčka 1/50% 

  školník + kurič 1/100% 

  upratovačky 2/100% 

  Spolu správni zamestnanci 5 

    

  Zamestnanci ŠJ  

  vedúca ŠJ 1/100% 

  hlavná kuchárka 1/100% 

  

pomocná kuchárka/kuchár 4/100% 

(2 z projektu) 

    

  

Spolu  zamestnanci ŠJ 

 

  6 

    
 
// pozn.: škola prac. miesto školníka bude obsadené od 1.11.2019 
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2.13 Školská jedáleň a telocvičňa 

 

Zo ŠJ odišla pomocná kuchárka, na jej miesto bola prijatá iná, s kvalifikáciou kuchárky – mala 

by nahradiť hlavnú kuchárku, ktorá sa chystá na odchod do dôchodku. K pomocnej pracovnej sile 

pribudla ďalšia z projektu ÚPSVaR § od 1.10.   Personálne zabezpečenie kuchyne je teda tiež 

dostačujúce. 

Problematické je dovybavenie kuchyne modernejším vybavením ako je konvektomat, 

zariadenia na odsávanie pár, sanitárne vybavenie umývarok – to sa už realizuje. Najväčšou potrebnou 

investíciou  je  výmena okien školskej jedálne.   

V aktuálnom šk. roku bola podaná žiadosť na riešenie havarijnej situácie  telocvične, 

týkajúcej sa  stavu okien telocvične, vnútorných omietok, opadávania omietky zo stropu a stavu 

sanitárnych priestorov.  Na vyjadrenie k žiadosti čakáme. 

 

 

2.14 Investície a údržba, ktorá prebehla počas  letných prázdnin v r. 2019 

 

1. presťahovanie dielní do priestoru  pri šatniach  + vymaľovanie  stien, plafónu, betónového poteru 

2. zriadenie špeciálnej triedy z priestorov bývalých dielní – predelenie  miestnosti  na špeciálnu 

triedu a kabinet pre vychovávateľov a asistentov učiteľa (priečka, vymaľovanie, podlahová krytina – 

koberec, podlahová guma, sanitárny priestor) 

3. vymaľovanie prvej a piatej triedy, úprava sanitárneho priestoru 

4. vypratanie priestorov kotolne   

 

 

2.15 Očakávané investície  z normatívnych, resp. originálnych kompetencií v šk. roku 

2019/2010 

 

1. riešenie statiky prístrešku nad schodmi ku šk. ihrisku 

2. riešenie situácie s vytápaním suterénnych priestorov počas dažďov 

3. zefektívnenie kúrenia na južnom krídle školy 

4.  oprava sanitárneho  zariadenia a el. osvetlenia v ŠJ (vchodová časť) 

5. úprava administratívnych priestorov budovy  

6. navýšenie zábradlia v južnom krídle 

7. rekonštrukcia školských šatní 

8. úprava priestoru parku pred školu a medzi jedálňou a telocvičňou s vybudovaním fajčiarskeho 

priestoru 
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2.16 Plánované opatrenia s cieľom zlepšenia stavu vo výchove a vzdelávaní v šk. roku 

2019/2010 

 

1. zavedenie tzv. „kompetenčného minima“ – vypracovanie minimálnych požiadaviek pre 

prospievanie z každého profilového predmetu v nižšom sekundárnom vzdelávaní, ktoré žiakovi 

zabezpečujú istotu prospievania z predmetu  

2. založenie redakčnej rady pre vydávanie školského časopisu a jeho vydávanie dvakrát ročne 

3. zavedenie konzultačných hodín vyučujúcich pre deti, resp. deti s rodičmi so zámerom objasňovať 

vzniknuté výchovno-vzdelávacie problémy (nepriama vyučovacia činnosť) 

4. zriadenie novej webovej stránky za účelom zlepšenia komunikácie medzi školou a jej partnermi 

a informovanosti o činnosti školy 
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3 CIELE A HLAVNÉ ÚLOHY 
 

3.1 Profilácia školy 
 

 

Základná škola v Málinci vzhľadom na počet žiakov a vzhľadom na vyššie definovanú víziu 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 

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

prístupom v kombinácii s vytvorením mimovyučovacích aktivít, ktoré rozvíjajú kompetencie 

súvisiace s ich individuálnymi záujmami a schopnosťami 

 

3.2 Strategický cieľ školy 

Pripraviť výchovno-vzdelávací proces na šk. rok 2019/2020 v súlade s aktuálnym školským 

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

a pedagogicko-organizačnými pokynmi platnými pre šk. rok 2019/2020.  

 

3.3 Špecifické ciele a úlohy školy pre šk. rok 2019/2020 

Vo vzťahu k žiakom a VZ procesu: 

• pokračovať v 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  

• realizovať školu v prírode 

• realizovať lyžiarsky výcvik 

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

• zabezpečiť prenosné dopravné ihrisko pre šk. rok 2020/2021 

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

a didaktických hier na prvom stupni 

• 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 

• zaviesť tzv. „kompetenčné minimum“ – vypracovať minimálne požiadavky pre prospievanie 

žiaka z každého profilového predmetu v nižšom sekundárnom vzdelávaní, ktoré žiakovi 
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zabezpečujú istotu prospievania z predmetu – cieľom opatrenia je zamedziť najmä 

opakovanému neprospievaniu žiaka 

• zaviesť konzultačné hodiny vyučujúcich pre deti, pre rodičov, resp. pre deti s rodičmi – cieľom 

opatrenia je zlepšenie komunikácie medzi rodičom-žiakom-učiteľom, vyjasniť nejasnosti 

vyplývajúce z výsledkov VZ procesu 

 

Vo vzťahu k žiakom so ŠVVP: 

• spolupracovať pri tvorbe IVP žiakov a diagnostiky zdravotných postihnutí so 

súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári 

• pokračovať v realizácii projektu „V základnej škole úspešnejší“ zameraného na inklúziu 

žiakov prostredníctvom práce asistentov učiteľa 

• sledovať činnosť v zriadenej špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím 

 

Vo vzťahu k rodičom, verejnosti, partnerom školy 

• zaviesť vydávanie školského časopisu s polročnou periodicitou vydávania; za týmto účelom 

zriadiť redakčnú radu 

• zriadenie novej webovej stránky za účelom zlepšenia komunikácie medzi školou a jej 

partnermi a informovanosti o činnosti školy 

• realizovať deň otvorených dverí 

 

Vo vzťahu k učiteľom 

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

v súlade s vnútornými potrebami školy 

• nabádať učiteľov k rozširovaniu ich kvalifikácie o výchovné predmety – podľa vnútorných 

potrieb školy (TSV, OBN, VYV, HUV, FYZ) 

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

resp. prostredníctvom iných foriem profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov  

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

výsledky využiť pri hodnotení výberu vhodných VZ postupov 

• nechať pg. zamestnancom voľnosť pri výbere vyučovacích metód 

• efektívnosť vz. procesu a jeho priebeh kontrolovať na základe stanoveného programu 

hospitačnej činnosti, resp. mimoriadnych hospitácií 

• pripraviť a previesť adaptačné vzdelávanie u začínajúcich pedagogických zamestnancov 

• zlepšiť vnútornú komunikáciu zavedením krátkych ranných porád s jasným rozdelením úloh 

a činností 
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4 ORGANIZÁCIA ŠKOLY 
 

4.1 Pedagogickí pracovníci 
 

 

Pedagogickí pracovníci Funkcia Aprobácia 

    

Mgr. Ľuboslav Jablonský riaditeľ ZŠ MAT-GEG-INF 

PaedDr. Anna Chovancová 

zástupkyňa RŠ 

triedna učiteľka II. 

1.- 4. roč., špeciálna pedagogika 

mentálne postihnutých 

   

Mgr. Mária Joklová triedna učiteľka I.  1.- 4. roč. 

Mgr. Katarína Chrastinová triedna učiteľka III. 1. - 4. roč. 

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

mentálne postihnutých 

Mgr. Marta Čepková triedna učiteľka V. SJL - ANJ 

Ing. Lucia Babiaková triedna učiteľka VI. ANJ 

Mgr. Miriama Vyhňarová triedna učiteľka VII. MAT - CHE 

Mgr. Tomáš Nociar triedny učiteľ VIII. GEG - BIO 

Mgr. Katarína Vallová triedna učiteľka IX. MAT-THD 

Mgr. Petra Ridzoňová triedna učiteľka I.S SJL-ETV, špeciálna pedagogika 

mentálne postihnutých 

Mgr. Nikoleta Kaputová učiteľka  SJL-DEJ 

Mgr. Petra Čániová učiteľka, asistentka učiteľa NEJ, andragogika 

Mgr. Peter Turic učiteľ TSV 

 Ján Riečica  vychovávateľ ŠKD,        

asistent učiteľa 

  vychovávateľstvo 

Bibiána Kancková vychovávateľka ŠKD vychovávateľstvo, animátor voľného 

času 

Bc. Patrícia Jakubová asistentka  učiteľa  špeciálna pedagogika 

Kamil Starove asistent učiteľa  sociálna pedagogika 

Dorota Schlencová asistent učiteľa pedagogický asistent 

   Mgr. Ivan Mucha  učiteľ   evanj. NBV 

   Mgr.  Miroslav Fabíny  učiteľ   kat. NBV 
 
 
 

4.2 Nepedagogickí pracovníci 
 

Zuzana Kančová školská ekonómka 

Gabriela Adamcová administratívna pracovníčka 

Ľubomír Jakuba  školník, kurič 

Mária Čániová upratovačka 

Mária Paprnáková upratovačka 

Bc. Anna Farkašová vedúca ŠJ 

Anna Čepková hlavná kuchárka 

Martina Šipošová pomocná sila v ŠJ 

Júlia Ulická pomocná sila v ŠJ 

Radovan Kvasnica pomocná sila v ŠJ 

Slávka Tokárová pomocná sila v ŠJ 
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- Externý pracovník: Technik PO - Ing. Ján Grendel 
 
 

4.3 Štruktúra kariérových pozícií 

  - je súčasťou organizačného poriadku školy a časti o organizačnom zabezpečnení školy pre šk. rok 

2019/2020 (druhá časť) 

 

4.4 Organizácia tried a vyučovania v šk. roku 2019/2020 

V školskom roku 2019/2020 je v ZŠ zriadených desať tried – pre každý ročník jedna trieda + špeciálna 

trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím (variant A).  

 

Umiestnenie tried: 

- prízemie: VII. trieda, špeciálna trieda – I.S, IX. trieda, I. trieda 

- poschodie:  

 - južné krídlo: VIII. tireda, VI. trieda, V. tireda 

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

- oddelenia ŠKD: - I. oddelenie (mladší žiaci): vo IV. triede 

  - II. oddelenie (starší žiaci): v II. triede 

 

Špecializované učebne: 

- multimediálna učebňa - poschodie 

- dielne – suterén 

 

Vyučovanie náboženskej / etickej výchovy: 

 

Výchova Ročníky Vyučovanie prebieha v triede 

Katolícka náboženská výchova 
1. – 4. 2. trieda 

5. – 9. 5. trieda 

Evanjelická náboženská 

výchova 

1. – 2. 1. trieda 

3. – 4. 3. trieda 

5. 5. trieda 

6. a 8. 8. trieda 

7. a 9. 7. trieda 

Etická 
1. – 4. 3. trieda 

5. – 9. 6. trieda 
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Vyučovanie telesnej a športovej výchovy: 

- na prvom stupni ZŠ po triedach; 

- na druhom stupni ZŠ nasledovne: 

 

5. trieda 

6. a 7. trieda, špeciálna trieda 

chlapci 

6. a 7. trieda, špeciálna trieda 

dievčatá 

8. a 9. trieda  

chlapci 

8. a 9. trieda  

dievčatá 

 

 

Vyučovanie v špeciálnej triede: 

Napriek vzdelávaniu žiakov s mentálnym postihnutím v špeciálnej triede je snahou školy nepretrhnúť 

väzby s intaktnými žiakmi a v maximálne možnej miere (limitovaná personálno-organizačnými 

podmienkami školy) zabezpečiť vzdelávanie aj v rámci bežných tried druhého stupňa ZŠ.  

V tomto zmysle budú žiaci špeciálnej triedy vzdelávaní spolu s intaktnými žiakmi v nasledovných 

výchovných predmetoch: TSV, HUV, VYV.  

 

Vyučovanie / doučovanie individuálne začlenených žiakov: 

- v prípade individuálnej práce s asistentom učiteľa sa vyučujú v multimediálnej učebni; v prípade jej 

obsadenia vo voľnej triede. 

 

 

4.5 Rozdelenie úväzkov 
 

Meno a priezvisko zamestnanca 

Určenie rozsahu priamej týždennej VZ  činnosti (rozdelenie 

úväzkov) 

Počet hodín Realizácia 

Mgr. Mária Joklová 22 
1.trieda - 21 hod.  

2. trieda - HUV (1 hod.) 

PaedDr. Anna Chovancová 

 – zástupkyňa riaditeľa školy 
12 

2. trieda - MAT (4 hod.) 

               - SJL (8 hod.) 

Mgr. Katarína Chrastinová 23 

3. trieda - 20 hod. 

2. trieda - PVO (2 hod.) 

5. trieda: - HUV (1 hod.)  

Mgr. Natália Strašková 23 

4. trieda - 20 hod.  

2. trieda - TVI (1 hod.) 

              - VYV (2 hod.)  
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Mgr. Marta Čepková 

 – výchovný poradca 
21 

ANJ:   3. tr. (3 hod.) 

SJL:    5.-7. tr . (15 hod.) 

VYV:  5.-7. tr. (3 hod.) 

Ing. Lucia Babiaková 23 

ANJ:    4.-9. tr. (18 hod.) 

OBN:   6. tr., 9. tr. (2 hod.) 

HUV:   6.-8. tr. (3 hod.) 

Mgr. Miriama Vyhňarová 23 

MAT:   6.- 8. tr. (15 hod.) 

CHE:    5.-9. tr. (6 hod.) 

OBN:   7.-8. tr. (2 hod.) 

Mgr. Tomáš Nociar 23 

BIO:    5.-9. tr. (9 hod.) 

GEG:   5.-8. tr. (7 hod.) 

VLA:   4. tr. (2 hod.) 

CVI:    5. tr. (1 hod.) 

TSV:    6.-7. tr. 1.S. tr. dievčatá (2 hod.) 

             8.-9. tr. dievčatá (2 hod.) 

Mgr. Katarína Vallová 23 

MAT:   5. a 9. tr. (10 hod.) 

FYZ:    6.-9. tr. (6 hod.) 

THD:    5.-9. tr. (5 hod.) 

DAC:    2. a 5. tr. (2 hod.) 

Mgr. Petra Ridzoňová 23 

učiteľka v špec. triede (21 hod.) 

ETV:     1.-4. tr. (1 hod.) 

              5.-9. tr. (1 hod.) 

Mgr. Ľuboslav Jablonský  

– riaditeľ školy 
7 

INF:      5.-9. tr. (5 hod.) 

MTQ:    9. tr. (1 hod.) 

GEG:     9. tr. (1 hod.) 

Mgr. Nikoleta Kaputová 23 

SJL:       8.-9. tr. (10 hod.) 

DEJ:      5.-9. tr. (8 hod.) 

VYV:     8.-9. tr. (2 hod.) 

TSV:      2. tr. (3 hod.) 

Mgr. Peter Turic 6 

TSV:     5. tr. (2 hod.),  

6.-7.tr,1.S tr. chlapci (2 hod.)                          8.-9. 

tr. chlapci (2 hod.) 

Mgr. Petra Čániová  

– učiteľka 
4 

NEJ:       7.tr. (2 hod.) 

               8.tr. (2 hod.) 

Mgr. Petra Čániová  

– asistentka učiteľa 
23 podľa osobitného rozvrhu 

Mgr. Miroslav Fabíny  2 
NBV kat.: 1.-4. tr. (1 hod.) 

                  5.-9. tr. (1 hod.) 
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Mgr. Ivan Mucha 5 

NBV ev.:   1.-2. tr. (1 hod.) 

                   3.-4. tr. (1 hod.) 

                   5. tr. (1 hod.) 

                   6. a 8. tr. (1 hod.)       

                   7. a 9. tr. (1 hod.) 

Bc. Patrícia Jakubová 23 podľa osobitného rozvrhu 

Kamil Starove 23 podľa osobitného rozvrhu 

Dorota Schlencová 23 podľa osobitného rozvrhu 

Ján Riečica  

– asistent učiteľa 
5 podľa osobitného rozvrhu 

Ján Riečica  

– vychovávateľ ŠKD 
20 2. skupina ŠKD (3. a 4. tr.) 

Bibiana Kancková  

– vychovávateľka ŠKD 
25 1. skupina ŠKD (1. a 2. tr.) 

 

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. Školník v čase otvárania / zatvárania vchodu do šatne zároveň 

otvára / zatvára všetky šatne. V prípade potreby otvorenia / zatvorenia šatne v inom čase (v čase 

vyučovania) toto zabezpečuje triedny učiteľ, resp. šatniari, ktorých určuje triedny učiteľ tak, aby bol 

zabezpečený prístup do šatne s prihliadnutím na rozvrh hodín celej triedy.  

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: 

 

 

 

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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4.7 Harmonogramy a dozory 
 

 

Rozpis dozorov: 

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

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

 

Pondelok Čepková Joklová 

Utorok Strašková/Riečica (po 6. VH) Vallová 

Streda Ridzoňová Babiaková 

Štvrtok Vyhňarová Chrastinová 

Piatok Kaputová Nociar 

 

 

Náhradný dozor: 

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

určeného poradia. 

 

Ranný dozor: 

Vykonávajú ho vychovávatelia ŠKD a asistenti učiteľa podľa vopred určeného poradia medzi 7.00 – 

7.45 hod. 

 

 

Rozpis dozorov v šk. jedálni: 

 

 
11.25 – 11.40 

(II. VP) 
11.40 – 12.25 12.30 – 13.00 13.00 – 13.15 13.15 – 13.45 

Pondelok Kancková, Starove  

Kancková  

12.30 – 13.00 

 Čepková  

– I. polrok 

Joklová  

– II. polrok 

Riečica  

12.40 – 13.00 

Utorok Čániová  

Kancková  

12.30 – 13.00 

 

Vallová  

Riečica  

12.40 – 13.00 

Streda Kancková, Starove  
Kancková  

12.30 – 13.00 

 Babiaková  

– nepárny t. 

Ridzoňová  

– párny t. 
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Štvrtok Kancková, Starove  

Kancková  

12.30 – 13.00 

 Chrastinová  

–nepárny t. 

Vyhňarová  

– párny t. 

Riečica  

12.40 – 13.00 

Piatok Jakubová  
Kancková  

12.30 – 13.00 

 Kaputová  

– nepárny t. 

Nociar  

– párny t. 

 

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

Málinec z 15. 8. 2019. 

 

Harmonogram popoludňajšej činnosti: 

 

 

5. 

hodina 

11.40  

– 12.25 

6. 

hodina 

12.30  

– 13.15 

13:30  

– 14.15 

14.15  

– 15.00 

15.00 

– 

16.00 

16.00 

– 

17.00 

17.00 

– 

18.00 

18.00 

– 

19.00 

19.00 

– 

20.00 

Pondelok  

Extra 

hodina 

1. – 4. 

roč. 

Extra 

hodina 

6. – 9. 

roč. 

Pracovné 

porady 

Pedagogické 

rady 

 

16.00 – 

17.30 

Futbalový 

krúžok 

U15 

 

  

14.15 – 17.45 

Pedagogické kluby 
 

Utorok 

 

 

 

 

 

 

Streda 

 

 

13.00 – 15.00 

Dúha 

Slniečko 

Čísla 

Malý bádateľ 

 

16.00 – 

17.30 

Futbalový 

krúžok 

U11 

   

 

13.30 – 15.30 

Skúmame rodnú reč 

English is fun 

     

 

13.30 – 15.30 

Tanečný krúžok 
 

  

18.00 – 20.00 

Thaiský box 

a kickbox 

13.30  - 15.30 

Šport v súťažiach 
 

 
13.45 -15.45 

Knihomoľ 
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Štvrtok  

 
13.00 – 15.00 

Tvorivé dielne 
 

16.00 – 

17.30 

Futbalový 

krúžok 

U11 

   

 
Výskumníček 

13.30 – 15.30 
 

 

13.30 – 15:30 

Babinec 

 

16.00 – 

17.30 

Futbalový 

krúžok 

U15 

   
13.30 – 15.30 

Stolnotenisový krúžok 

Piatok  

Extra 

hodina 

5. roč. 

13.30 – 15.30 

Matematika 

a programovanie v úlohách 

     

13.30 – 15.30 

Zdravotnícky a CO 
     

13.30 – 15:30 

Hasičský 
     

 

 

Harmonogram obsadzovania telocvične: 

 
13:30 – 

14.15 

14.15 – 

15.00 

15.00 – 

16.00 

16.00 – 

17.00 

17.00 – 

18.00 

18.00 – 

19.00 

19.00 – 

20.00 

Pondelok 
13.30 – 15.30 

ŠKD 
 

16.00 – 17.30 

Futbalový krúžok 

U15 

 
Tréning A – mužstvo 

18.00 – 20.00 

Utorok    
16.00 – 17.30 

Futbalový krúžok 

U11 

 
Tenis 

18.00 – 20.00 

Streda 
13.30  - 15.30 

Šport v súťažiach 
   

18.00 – 20.00 

Thajský box 

a kickbox 
Štvrtok 

13.30 – 15.30 

Stolnotenisový krúžok 
 

16.00 – 17.30  

Futbalový krúžok 

U11 

 
18.00 – 20.00 

Tréning A - mužstvo 

Piatok 
13.30 – 15:30 

Hasičský krúžok 
 

16.00 – 17.30 

Futbalový krúžok 

U15 

 
18.00 – 20.00 

Volejbal 

Sobota   
 16.00 – 18.00 

Hasiči 
  

 

Nedeľa       

// v priebehu šk. roka sa môže meniť 
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Harmonogram obsadzovania multimediálnej učebne: 

 1 2 3 4 5 6 
13.30 

14.00 

14.00 

15.00 

15.00 

16.00 

pondelok  
FYZ  

 7 Val. 

TIF  

2 Str. 

INF  

špec. 

Rid. 

     

utorok 

MAT  

špec. 

Rid. 

INF  

 5 Jab. 

INF 

6 Jab. 

MAT  

9 Jab. 

INF  

4 Str. 

INF  

7 Jab. 

Krúžok 

Chr./Ch

o./Str. 

Krúžok 

Chr./Ch

o./Str 

 

 

streda   

DEJ 

špec. 

Rid. 

 
CVI  

5 Noc. 

HUV 

 8 Bab. 
ŠKD  ŠKD  

štvrtok 
SJL  

5 Čep. 

INF  

8 Jab. 

INF  

3 Chr. 

INF 

9 Jab. 
 

ETV 

špec. 

Rid. 

Babinec 

Rid. 

Babin. 

Rid. 
 

piatok 
SJL  

5 Čep. 
  

PV  

špec. 

Rid. 

FYZ  

8 Val. 

HUV  

7 Bab. 

Krúžok 

Jab. 

Krúžok 

Jab. 

SPR

ÁVA 

Jab. 

 

 

 

Harmonogram pracovných porád: 

 

2. 9. 2019  12.00 hod. 

7. 10. 2019  14.15 hod.  //po extra hodinách 

4. 11. 2019  14.15 hod.  //po extra hodinách 

2. 12. 2019  14.15 hod.  //po extra hodinách 

13. 1. 2020  13.30 hod.  

10. 2. 2020  13.30 hod. ?  //alebo po extra hodinách 

2. 3. 2020  13.30 hod. ?   //alebo po extra hodinách 

6. 4. 2020  13.30 hod. ?   //alebo po extra hodinách 

4. 5. 2020  13.30 hod. ?   //alebo po extra hodinách 

1. 6. 2020  12.30 hod. 
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Harmonogram pedagogických rád: 

 

13. 9. 2019  13.00 hod. 

18. 11. 2019  13.30 hod. 

27. 1. 2020  13.30 hod. 

20. 4. 2020  13.30 hod. 

23. 6. 2020   13.00 hod. 

 

 

Orientačný harmonogram práce riaditeľa školy: 

 

 7,30- 

8,00 

8,00-

8,45 

8,45- 

11,30 

11,30- 

13,30 

13,30- 

14,15 

14,15- 

15,00 

15,00-

15,30 

Pondelok 

Rozdelenie 

pracovných 

činností 

  
 

 
Pedagogická činnosť, porady, kluby 

Utorok 
 Pedagogická činnosť 

 

 
  

Streda 
  

 

 
   

Štvrtok 
 

Pedagogická 

činnosť 
 Stolnotenisový krúžok 

Piatok 
   

Krúžok Matematika a programovanie 

v úlohách 

 

bežná agenda 

    konzultácie so zamestnancami  

             nevhodný čas na riešenie problémov a žiadostí 

Rozvrh ZUŠ 2019/20: 

pon. 13.00 – 16.00  výtvarná, Račková 

str.  12.30 – 17.25  klavír, Svorčíkova 

štv.  12.30 = 16.10  klavír, Svorčíková 

 

4.8 Vedúci kabinetných zbierok 

 

Matematika Mgr. Miriama Vyhňarová 

Biológia Mgr. Tomáš Nociar 

Chémia Mgr. Miriama Vyhňarová 

Geografia Mgr. Tomáš Nociar 
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Fyzika Mgr. Katarína Vallová 

Technická výchova Mgr. Katarína Vallová 

Slovenský jazyk Mgr. Marta Čepková 

Anglický jazyk Ing. Lucia Babiaková 

1. – 4. ročník Mgr. Mária Joklová 

Hudobná výchova Mgr. Katarína CHrastinová 

Telesná výchova Mgr. Peter Turic 

Práce na pozemku Mgr. Katarína Vallová 

Špecifická  príprava dievčat Mgr. Petra Ridzoňová 

 

Vedúci kabinetov urobia inventarizáciu kabinetu do konca šk. roka 2019/2020. Triedni učitelia urobia 

inventár triedy do 25.10. 2019. Nepotrebné a zastarané veci pripravia na vyradenie inventarizačnú, 

vyraďovaciu a likvidačnú komisiou. 

 

4.9 Pracovné komisie 

Inventarizačná komisia: 

Predseda Mgr. Katarína Chrastinová  

Člen  PaedDr. Anna Chovancová 

Člen  Zuzana Kančová  

 

Vyraďovacia komisia: 

Predseda Mgr. Marta Čepková 

Člen  Mgr. Nikoleta Kaputová 

Člen  Mgr. Tomáš Nociar 

 

Likvidačná komisia: 

Predseda Mgr. Katarína Vallová 

Člen  Mgr. Natália Strašková 

Člen  Dorota Schlencová 

 

Škodová komisia: 

Predseda Gabriela Adamcová  

Člen  Ľubomír Jakuba 

Člen  Mgr. Miriama Vyhňarová 

 

Krízový štáb: 

Predseda  Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ školy  

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

 Člen   Mgr. Tomáš Nociar  koordinátor informatizácie 
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4.10 Podklady pre plán profesijného rozvoja ped. zamestnancov 

 

V akuálnom šk. roku: 

- adaptačné vzdelávanie: Turic, Kaputová; uvádzajúci učitelia: Jablonský, Čepková 

- funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov – Jablonský 

- prípravné atestačné vzdelávanie: Nociar 

- rigorózna skúška: Joklová 

 

V priebehu nasledujúcich 4 rokov: 

- potreba špecializačného vzdelávania pre výchovného poradcu v zmysle zákona 138/2019  

- riešenie stavu neodborného vyučovania telesnej výchovy 

- riešenie stavu neodborného vyučovania ostatných výchovných predmetov na 2. stupni ZŠ 

- absolvovanie aktualizačného vzdelávania všetkých PZ v zmysle zákona 138/2019 

- motivovanie PZ k zvyšovaniu kvalifikácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky) a rozširovania 

svojej aprobácie o výchovný predmet 

- zabezpečenie inštruktorského kurzu pre potreby lyžiarskeho výcviku pre ďalšieho zamestnanca (pre 

iného ako zamestnanec prvého stupňa). 
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5 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

 

V šk. roku 2019/2020 sa známkou neklasifikujú nasledovné predmety: 

Matematika v kocke (9. ročník) 

Tvorivá informatika (2. ročník) 

Domov a práca (2. ročník, 5. ročník).  

Všetky menované predmety sú organizované základnou školou – nie sú súčasťou šk. vzdelávacieho 

predmetu. Hodnotí sa len účasť žiaka na danom predmete (absolvoval / neabsolvoval). Predmet 

Cvičenia z informatiky (5. ročník) sa klasifikuje známkou. 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. 22/2 0 1 

1(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. 
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6 DÔLEŽITÉ TERMÍNY V  ORGANIZÁCII ŠK. ROKA 

 

6.1 Organizácia šk. roku podľa POP 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 

(pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). 

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 

2020 (utorok). 

3. Termíny školských prázdnin sú uvedené v tabuľke. 

 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
29. október 2019 

(utorok) 

30. október – 31. 

október  2019 

4. november 2019 

(pondelok) 

vianočné 20. december 2019 (piatok) 
23. december 2019 - 

7. január 2020 

8. január 2020 

(streda) 

polročné 
31. január 2020 

(piatok) 

3. február 2020 

(pondelok) 

4. február 2020 

(utorok) 

jarné 
21. február  2020 

(piatok) 

24. február –  

28. február 2020 

2. marec 2020 

(pondelok) 

veľkonočné 
8. apríl 2020 

(streda) 
9. apríl - 14. apríl 2020 

15. apríl 2020 

(streda) 

letné 
30. jún 2020 

(utorok) 
1. júl -31. august 2020 

2. september 

2020 (streda) 

 

Škola v prírode: 

- žiaci prvého stupňa ZŠ (3. a 4. ročník); termín: mesiac september. 

 

Testovanie 5: 

- žiaci 5. ročníka; termín: 20. 11. 2019. 

 

Lyžiarsky výcvik: 

- žiaci 2. stupňa ZŠ; 

- prednostne žiaci, ktorí neuplatnili poukaz na lyžiarsky výcvik; 

- termín 10. – 14. 2. 2020. 

 

Testovanie 9: 

žiaci 9. ročníka; termín: 1.4. 2020. 
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Zápis detí do prvého ročníka: 

- termín: apríl 2020. 

 

6.2 Ďalšie dôležité termíny 

Školské fotografovanie: 

- všetci žiaci; termín: máj 2020. 

 

Záujem o vyučovanie cudzieho jazyka: 

- u žiakov šiesteho ročníka; termín: jún 2020 

 

Záujem o vyučovanie náboženskej výchovy: 

- u všetkých žiakov školy; termín: jún 2020. 

 

Školské výlety – koncoročné: 

- všetci žiaci; 

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

v účasti na výlete; termín jún 2020. 

 

Školské výlety a exkurzie– počas roka: 

- zimný rekondičný pobyt – žiaci ŠKD – ferbruár 2020; 

- rekondičný pobyt žiaci – 2. stupňa ZŠ – apríl 2020; 

- exkurzia do Serede – žiaci 2. stupňa ZŠ – máj 2020. 

 

6.3 Plán kultúrno-spoločenských školských akcií 

Kultúrno  - spoločenské akcie v šk. roku 2019/2020 

 

Helloween – ŠKD: 

Zodpovední: Riečica Ján, Bibiana Kancková 

Termín : predbežný – 22.12.2019 

 

Hellowenska noc: 

Zodpovední: Babiaková Lucia, Starove Kamil, Čániová Petra 

Termín: predbežný – 22.12.2019 

 

Vianoce – Vianočný program pre obec: 

Zodpovední: Riečica Ján , Kancková Bibiana, Patrícia Jakubová,  

Termín: predbežný – 22.12.2019 

 



 

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

39 

 

Vianoce – Vianočný program pre žiakov: 

Zodpovední: Vallová Katarína  

Termín: 20.12.2019 

 

Školský ples: 

Zodpovední: Nikoleta  Kaputová, Lucia Babiaková, Patrícia Jakubová, Petra Ridzoňová, Kamil 

Starove, Bibiana Kancková 

Termín: 18. 1. 2019 

 

Oslobodenie obce: 

Zodpovední: Marta Čepková, Nikoleta Kaputová 

Termín: predbežný – 24.01.2020 

 

Fašiangový karneval: 

Zodpovední: triedni učitelia II.stupňa ( VŠETCI ) 

Termín: predbežný – február 2020 

 

Deň matiek: 

Zodpovední : Natália Strašková, Katarína Chrastinová, Bibiana Kancková, Riečica Ján 

Termín: predbežný  - 15.05.2020 

 

Deň detí: 

Zodpovední : vychovávatelia ŠKD, Turic Peter, Nociar Tomáš, Kaputová Nikoleta, Ridzoňová Petra, 

Vallová Katarína , asistenti učiteľa, učiteľky I.stupňa 

Termín: 1.6.2020 

 

Jánske dni: 

Zodpovední:  Mária Joklová, Anna Chovancová,  Katarína Chrastinová,  Petra Ridzoňová, Natália 

Strašková, Riečica Ján , Bibiána Kancková 

 Termín: predbežný – 20.06.2020 

 

Ján Riečica – koordinátor šk. akcií 

 

Plánované kultúrne podujatia: 

- divadelné predstavenie – podľa výberu - 1. polrok; 

- cirkus Jacko – podľa výberu - 1. polrok; 

- výchovný koncert – podľa výberu – 2. polrok; 

- sférické kino – Mobilné planetárium – 2. polrok. 
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6.4 Plán školských súťaží 

Harmonogram školských súťaží a olympiád v školskom roku 2019/2020: 

 Názov Termín šk.kola Zodpovedný 

1. 

 

Timravina studnička 9. 10. 2019 Čepková, Kaputová 

2. Technická olympiáda 9.10.2019 Vallová 

3. Medzinárodný deň knižníc 22.10.2019 Schlencová, Chrastinová, 

Chovancová 

4. Malý futbal CH 2007 22.10.2019 Kalinovo Turic 

5. Malý futbal CH 2004 23.10.2019 Kalinovo Turic 

6. Olympiáda ANJ 12.11.2019 Babiaková 

7. Matematická olympiáda kat. 

Z 5,9 

do 15.11.2019 Vallová,Jablonský 

8. Matematická olympiáda kat. 

Z 6,7,8 

do 15.11.2019 Vyhňarová, Jablonský 

9. Gulička – spevácka súťaž 1. 

st. 

do 26.11.2019 CHrastinová, vyučujúce 

HUV 

10. Futsal Cup - CH 21.11.2019 Málinec Turic 

 

11. Streľba zo vzduchovky 29.11.2019 Poltár Starove 

12. Šaliansky Maťko do 20.12.2019 Čepková, Kaputová 

13. Geografická olympiáda 3.12.2019 Nociar 

14. Pytagoriáda P3,P4,P5 10.12.2019 Vallová 

15. Pytagoriáda P6,P7,P8 10.12.2019 Vyhňarová 

16. Florbal CH 29.1.2020 Málinec Turic, Nociar 

17. Florbal D 30.1.2020 Málinec Turic, Nociar 

18. Fyzikálna olympiáda do 14.2.2020 Vallová 

19. Stolný tenis D, CH 14.2.2020 Kalinovo Jablonský 

20. Hviezdoslavov Kubín do 3.3.2020 Čepková, Kaputová 

21. Biologická olympiáda 20.3.2020 Nociar 

22. Volejbal CH, D 26.3.2020 Poltár Nociar, Turic 

23. Slávik školy apríl 2020 uč. 1.-4.roč., vyučuj. HUV 

24. Malý futbal D 2007 16.4.2020 kúpalisko Poltár Turic 

25. Malý futbal D 2004 28.4.2020 kúpalisko Poltár Turic 

26. Minifutbal Mc Donald CH 14.5.2020 Kalinovo Turic 

27. Atletika CH,D 27.5.2020 Kalinovo Turic 

28.  Prehadzovaná  Strašková 

29. Výtvarné súťaže Priebežne počas šk. r. uč. 1. – 4. roč., vyučuj.VYV 
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Čepková, Kaputová 

30. CO máj 2019 Starove 

 

Mgr. Marta Čepková – koordinátor šk. súťaží  

Mgr. Tomáš Nociar – koordinátor športových súťaží 

 

6.5 Práca koordinátorov, metodických združení a predmetových komisií 

Metodické združenie – 1. – 4. ročník (všetky predmety) a špeciálna trieda: 

Predseda: Mgr. Katarína Chrastinová 

Členovia: PaedDr. Anna Chovancová, Mgr. Natália Strašková, Mgr. Mária Joklová, Mgr. Petra 

Rizoňová, Mgr. Nikoleta Kaputová, Mgr. Tomáš Nociar 

- príloha – plán práce a hlavné úlohy PK. 

 

Predmetová komisia – prírodovedná (MAT, CHE, FYZ, INF, GEG, BIO, MTQ): 

Predseda: Mgr. Miriama Vyhňarová 

Členovia: Mgr. Katarína Vallová, Mgr. Ľuboslav Jablonský, Mgr. Tomáš Nociar 

- príloha – plán práce a hlavné úlohy PK. 

 

Predmetová komisia – humanitná (SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN): 

Predseda: Ing. Lucia Babiaková 

Členovia: Mgr. Marta Čepková, Mgr. Petra Ridzoňová, Mgr. Nikoleta Kaputová, Mgr. Petra Čániová, 

Mgr. Miriama Vyhňarová 

- príloha – plán práce a hlavné úlohy PK. 

 

Predmetová komisia – výchovná (TSV, THD, HUV, VYV, DAC, ETV): 

Predseda: Mgr. Katarína Vallová  

Členovia: Mgr. Katarína Chrastinová, Mgr. Peter Turic, Mgr. Nikoleta Kaputová, Mgr. Tomáš Nociar, 

Mgr. Lucia Babiaková, Mgr. Marta Čepková, Mgr. Petra Ridzoňová 

- príloha – plán práce a hlavné úlohy PK. 

 

Plán práce koordinátora prevencie: 

Mgr. Petra Čániová – koordinátor prevencie 

- plán práce a hlavné úlohy v prílohe. 

 

Plán práce výchovného poradcu: 

- plán práce a hlavné úlohy v prílohe. 
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6.6 Krúžková činnosť 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku Primárny zdroj financovania 

Slniečko Mgr. Mária Joklová Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Dúha PaedDr. Anna Chovancová Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Čísla Mgr. Katarína Chrastinová Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Výskumníček Bc. Patrícia Jakubová Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Malý bádateľ Mgr. Natália Strašková Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Knihomoľ Dorota Schlencová Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Babinec Mgr. Petra Ridzoňová  Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Matematika a programovanie v 

úlohách 

Mgr. Ľuboslav Jablonský Projekt „Zo školy múdrejší“ 

Skúmame rodnú reč Mgr. Marta Čepková Projekt „Zo školy múdrejší“ 

English is fun Ing. Lucia Babiaková Vzdelávacie poukazy 

Tvorivé dielne Mgr. Mária Joklová Vzdelávacie poukazy 

Zdravotnícky a CO Kamil Starove Vzdelávacie poukazy 

Tanečný Bc. Patrícia Jakubová Vzdelávacie poukazy 

Futbalový – mladší žiaci Mgr. Miroslav Straško Vzdelávacie poukazy 

Futbalový – starší žiaci Mgr. Peter Turic Vzdelávacie poukazy 

Šport v súťažiach Mgr. Tomáš Nociar Vzdelávacie poukazy 

Stolnotenisový Mgr. Ľuboslav Jablonský Vzdelávacie poukazy 

Thajský box a kickbox Peter Sitor Vzdelávacie poukazy +príplatok 

Hasičský Ivana Karlíková Vzdelávacie poukazy 

Pohybové hry Ján Riečica Vzdelávacie poukazy 

 

 

6.7 Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti 

1. Náhodne bude prevedená kontrola pedagogickej agendy, ktorú vedú triedni učitelia a vedúci 

oddelení ŠKD. 

2. Podľa programu adaptačného vzdelávania bude prevedená hospitácia uvádzajúcimi PZ 

a vedením školy.  

3. V druhom polroku šk. roku 2019/2020 budú prevedené minimálne 2 hospitácie u vyučujúcich 

na prvom stupni, 2 hospitácie na druhom stupni a po jednej hospitácii v obidvoch oddeleniach 

ŠKD. Vyučujúci budú so zámerom hospitácie včas oboznámení.  

Zodpovednosť za predmety a ich sledovanie : 

PaedDr. Anna Chovancová – zástupkyňa riaditeľa školy : 

- všetky predmety ....................................................... 1. - 4. roč. 
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- špeciálna trieda 

- ŠKD 

Mgr. Ľuboslav Jablonský - riaditeľ školy: 

- všetky predmety ........................................................5. - 9. roč. 

 

Kontrola pre proces adaptačného vzdelávania: 

Uvádzajúci učiteľ pre... ....začínajúceho učiteľa 

Mgr. Ľuboslav Jablonský Mgr. Peter Turic 

Mgr. Marta Čepková Mgr. Nikoleta Kaputová 

 

 

6.8 Projekty ovplyvňujúce VZ proces a jeho financovanie 

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

gramotnosti 

- projekt : „V základnej škole úspešnejší“ – zameraný na inklúziu žiakov so ŠVVP 

- projekt „Chcem vedieť nemecky“ – organizuje Goethe-Institut Bratislava 

 

Plánované projekty: 

- podľa aktuálnych výziev a grantov; 

- sledovať výzvy, ktoré zabezpečia prechod financovania asistentov učiteľa z projektu „V ZŠ 

úspešnejší) na iný zdroj financovania 

- sledovať výzvy, ktoré zabezpečia financovanie šk. špeciálneho pedagóga; 

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

 

6.9  Iné finančné projekty školy 
- projekt „Pracuj v školskej jedálni“ – vytvorené 1 pracovné miesto; 

- projekt „Cesta na trh práce 2“ – vytvorené 1 pracovné miesto; 

 

Plánované projekty:  

- podľa aktuálnych výziev a grantov; 

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

zateplenie a výmena okien 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 : september 2019 

Triedne rodičovské združenie: január 2020, apríl 2020, jún 2020 

 

7.2 Spolupráca s radou školy 

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

 

 

 



 

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

45 

 

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. PaedDr. Anna Chovancová zástupkyňa riaditeľa  

    3. Mgr. Mária Joklová učiteľka  

    4. Mgr. Katarína CHrastinová učiteľka  

    5.   Mgr. Natália Strašková učiteľka  

    6. Mgr. Marta Čepková učiteľka  

    7. Ing. Lucia Babiaková učiteľka  

    8. Mgr. Miriama Vyhňarová učiteľka  

    9. Mgr. Tomáš Nociar učiteľ  

    10. Mgr. Katarína Vallová učiteľka  

    11. Mgr. Petra Ridzoňová učiteľka  

    12. Mgr. Nikoleta Kaputová učiteľka  

    13. Mgr. Peter Turic učiteľ  

    
14. Mgr. Petra Čániová 

učiteľka, 

asistentka učiteľa  

    15. Bc. Patrícia Jakubová asistentka učiteľa  

    16. Kamil Starove asistent učiteľa  

    17. Dorota Schlencová asistentka učiteľa  

    
18. Ján Riečica 

vychovávateľ, 

asistent učiteľa  

    19. Bibiána Kancková vychovávateľka  

    20. Mgr. Ivan Mucha učiteľ NBV  

    21. Mgr. Miroslav Fabíny učiteľ NBV  
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9 ZÁVER 
 

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

možné, podľa rozhodnutia riad. školy alebo pedagogickej rady priebežne upravovať podľa 

operatívnych potrieb a podmienok školy. 

 

Podklady pre plán práce schválené na PR dňa 13. 9. 2019. 

 

Málinec 20.október  2019 

 

 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

       riaditeľ školy 
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10 PRÍLOHY  

 

Príloha č. 1 – Plán práce a úlohy metodického združenia 1. – 4- roč. 

Príloha č. 2 – Plán práce a úlohy predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

Príloha č. 3 – Plán práce a úlohy predmetovej komisie humanitných predmetov 

Príloha č. 4 – Plán práce a úlohy predmetovej komisie výchovných predmetov 

Príloha č. 5 – Plán práce a úlohy koordinátora prevencie 

Príloha č. 6 – Plán práce a úlohy výchovného poradcu  
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Príloha č. 1 – Plán práce a úlohy metodického združenia 1. – 4- roč. 

 

Základná škola Málinec, Hlavná 86/29 

 

Plán práce MZ 1.- 4. ročníka 

2019/2020 

 

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Chrastinová 

 

 

ZLOŽENIE MZ 

 

Vedúca MZ:    Mgr. Katarína Chrastinová - 3. ročník 

Členovia MZ: 

    PaeDr. Chovancová – 2.ročník 

    Mgr. Natália Strašková  - 4. ročník                  

    Mgr. Mária Joklová – 1. Ročník 

    Ing. Lucia Babiaková 

   Mgr. Marta Čepková 

    Mgr. Nikoleta Kaputoá 

    Mgr. Tomáš Nociar 

Podľa potreby budeme prizývať asistentov učiteľa a vyučujúcu ANJ.       

            

1. Rozdelenie hlavných úloh 

 

Starostlivosť o žiakov so špec. ped. potrebami:                PaedDr. Anna Chovancová.  

Spolupráce s MŠ                                                         Mgr. Mária Joklová 

Koordinátor finančnej gramotnosti:                                  Mgr.  Katarína Chrastinová 

Koordinátor  čitateľskej gramotnosti:                               PaedDr. Anna Chovancová  

Zodpovednosť za aktivity: 

Environmentálne: Mgr. Mária Joklová , Anna Chovancová 

Literárne a recitačné : Anna Chovancová 

Matematické: Natália Strašková 

Športové: Mgr. Natália Strašková 

Výtvarné: Mgr. Mária Joklová 

Spevácke: Mgr. Katarína Chrastinová 

Zberové aktivity: Mgr. Katarína Chrastinová 

 

2. Opatrenia vyplývajúce z analýzy pre školský rok 2019/2020 

 

Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia: 

• SJL – spolupracovať s rodinou v čítaní – viac čítať 

• MAT – naďalej upevňovať správne návyky pri rysovaní 

• využívať premenu jednotiek v praxi 

 

3. Úlohy stanovené plánom práce a MZ 

• podporovať čitateľskú gramotnosť vo všetkých hodinách 

• pravidelne sa venovať zlepšovaniu vzdelávacích výsledkov žiakov – prijímať opatrenia na ich 

zlepšenie 

• rozvíjať sebahodnotiace zručnosti žiakov  

• monitorovať výchovu a vzdelávanie žiakov zo ŠVVP 

• viesť menej úspešných žiakov k zmene postojov k učeniu 

• zaujímať sa o spôsoby trávenia voľného času žiakov 
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• vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja Č G a začleniť ho do ŠkVP,  rozvíjať prierezovo 

čitateľskú gramotnosť  vo všetkých predmetoch v spolupráci so školským klubom, rodinou a aj 

v rámci projektu „ Zo školy múdrejší „ 

• ENV separovať papier a plasty v škole, zber drobného elektronického odpadu ( batérie ) 

 

Východiská pre nový školský rok na zlepšenie správania žiakov 

• na začiatku šk. roka oboznámiť žiakov s požiadavkami vnútorného poriadku  

• školy (VPŠ) a sprístupniť žiakom v každej triede školský poriadok 

• vyžadovať od žiakov dodržiavanie ustanovení VPŠ najmä počas prestávok 

• vyučujúci zabezpečia odchod žiakov z triedy počas povinných prestávok a po skončení 

vyučovania (ak nejdú do ŠK) 

• každý priestupok prediskutovať so žiakmi v triede 

• snažiť a viac zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu aj rodičov v snahe dosiahnuť 

lepšie výsledky vo vyučovaní a v správaní a dodržiavaní vnútorného poriadku školy, 

 

3. Úlohy stanovené plánom práce školy a MZ 

 

Plán práce MZ bol zostavený v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/ 

2020, v súlade s plánom práce školy a východiskových úloh plánov MZ z predchádzajúcich rokov a v 

súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre I. stupeň ZŠ v SR zo dňa 30.6.2008, inovovaným ŠVP 

pre 1. roč. s účinnosťou od 1.9. 2015 a ŠkVP. 

• Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na všetkých 

vyučovacích hodinách. 

• Venovať zvýšenú pozornosť nácviku čítania s porozumením, včas 

diagnostikovať žiakov s poruchami čítania alebo písania alebo so 

zaostávajúcim čítaním. 

• Zapojiť žiakov do súťaží Pytagoriáda, Matematická olympiáda,  

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina studnička, 

Rozprávka medzi nami – školské kolo, Slávik školy - spev, 

prírodovedných, výtvarných a športových súťaží... 

• Zorganizovať exkurzie a vychádzky do blízkeho okolia. 

• Na hodinách čítania sa pravidelne venovať aj spoločnému 

mimočítankovému čítaniu 

• Vykonávaním analýzy chýb v kontrolných diktátoch a využívaním 

jej výsledkov na vyučovaní upevňovať pravopisné zručnosti žiakov. 

• Implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej 

gramotnosti. 

• Enviromentálna výchova - zvýšenie povedomia v oblasti separácie 

odpadkov prevencie proti znečisťovaniu a poškodzovaniu životného 

prostredia, zamerať sa na úpravu tried, chodieb a okoliu školy, viesť 

žiakov k zberovým aktivitám 

• Upevňovať fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj 

žiakov a ich zdravý životný štýl  

• Pripraviť športové podujatie na posilnenie záujmu žiakov o šport, 

zúčastniť sa športových súťaží podľa ponuky. 

• Zorganizovať OŽZ   -  didaktické hry. 

• Zvýšenú pozornosť venovať pravopisu. 

• Využívať alternatívne vzdelávacie metódy a postupy (interaktívne 

zážitkové a skúsenostné učenie, ...). 

• Zapojiť žiakov do výtvarných, speváckych , matematických 

súťaží... 

• Zapojiť žiakov do krúžkovej činnosti. 

 

4. Obsah činností MZ spočíva aj v týchto úlohách: 

 

1. Používať hodnotenie klasifikáciou vo všetkých predmetoch  

 – Hodnotené slovne- DAC, TIF, ETV a NBV. Pri hodnotení aktivít žiaka používať princíp 

pochvaly. 
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2. Pri hodnotení a klasifikácii integrovaných žiakov budeme postupovať podľa Metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. 

3. Konkretizovať metódy a postupy na zlepšenie prospechu u konkrétnych slabo- prospievajúcich 

žiakov. 

5. Budeme sa venovať individuálnej integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

6. Uplatňovať humanizáciu výchovy a vzdelávania dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa vhodnou 

formou realizovať vzdelávanie v oblasti ľudských práv ( program ASP UNESCO) 

7. Zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, sústavne sledovať zmeny v 

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

ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť v súčinnosti s výchovným poradcom, riaditeľom 

školy, zákonným zástupcom žiaka. 

8. Pravidelne sledovať odbornú tlač a literatúru a vzájomne si poskytovať informácie a pomoc. 

Zúčastňovať sa odborných seminárov, pracovať na svojom celoživotnom vzdelávaní. 

10. Podľa možnosti  využívať učebňu PC, interaktívne tabule v triede na vyučovanie. 

11. Triedne učiteľky na triednických hodinách budú priebežne riešiť aj problémy kolektívu a 

jednotlivcov. 

12. Zabezpečiť zveľaďovanie žiackej knižnice, návrhom na zakúpenie vhodných kníh. 

Systematicky viesť žiakov k pravidelným návštevám miestnej aj školskej žiackej knižnice. 

15. Intenzívna spolupráca s MŠ – návšteva žiakov z MŠ v ZŠ. 

16. Zorganizovať výlety, exkurzie v záujme prehĺbenia prírodovedných, vlastivedných poznatkov, 

upevnenia zdravia a telesnej zdatnosti žiakov. 

17. Využívať vhodné detské časopisy pre jednotlivé ročníky- prekonzultovať s rodičmi. 

 

5. Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

- dbať na dôsledné osvojenie pravopisu 

- zlepšiť sa v čítaní literárneho i náučného textu a v 3. a 4. ročníku sa zamerať aj na čítanie  s 

porozumením 

- rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme 

- zapojenie žiakov do literárnych súťaží 

- zlepšenie grafického prejavu  

 

Anglický jazyk 

- rozvíjanie komunikačných schopností 3. – 4. Ročník 

- obohacovanie slovnej zásoby 

- získavanie jednoduchých gramatických zručností 

- čítanie s porozumením 

 

Matematika 

- venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických súťaží - 

Pytagoriáda, Matematická olympiáda... 

- riešiť úlohy zamerané na matematickú a  finančnú gramotnosť 

- v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických útvarov, dôsledne 

dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku a mali pomôcky na rysovanie 

 

Vlastiveda 

- vedieť sa orientovať na mape 

- vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou 

- naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach 

- poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti 

 

Prírodoveda, Prvouka 

- v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, 

zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania 

skutočnosti 
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Pracovné vyučovanie 

- v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k 

ochrane a tvorbe životného prostredia 

- naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti 

 

Výtvarná výchova 

- prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu 

- zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtvarných techník 

- zapájať deti do výtvarných súťaží 

 

Hudobná výchova 

- poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory. 

- zapájať žiakov do hudobných súťaží , vystupovanie na verejnosti 

 

Telesná výchova 

- naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým 

činnostiam 

- zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a čestnosť v 

súťažení – sánkovačka, stavanie snehuliakov 

 

Informatická výchova 

- upozorniť žiakov na nebezpečenstvá na internete 

Disponibilné hodiny v 2. Ročníku boli využité na predmety TIF – tvorivá informatika a DAC  - domov 

a práca, predmety sa neklasifikujú. 

 

6. Hodnotenie 

 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011 

a vnútro šk. stupnice na hodnotenie písomných prác a diktátov . 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia žiakov. 

Hodnotenie sa pridržiava platného Metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci 

musia byť v procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia. 

Hodnotenie žiakov sa môže realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie. 

Priebežné hodnotenie - hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka  má hlavne motivačný 

charakter. 

Súhrnné hodnotenie – sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete. Pri súhrnnej klasifikácii a hodnotení 

sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe 

priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. 

Výchovy na l. stupni klasifikujeme okrem NBV a ETV. 

 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a 

prostriedkami: 

-sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka a sústavným sledovaním jeho výkonu a jeho 

pripravenosti na vyučovanie 

-rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami, 

analýzou výsledkov rôznych činností žiaka 

Vo  vyučovaní cudzieho jazyka sa sleduje a zisťuje prírastok vedomostí dieťaťa 

slovným hodnotením zohľadňujú jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie a rečové 

zručnosti . 

Žiak musí byť z predmetu vyskúšaný ústne alebo písomne aspoň dvakrát v polročnom hodnotiacom 

období. V predmetoch, kde nie je stanovené učebnými osnovami písanie kontrolných písomných prác, 

nesmie prevládať počet známok z písomných skúšok nad počtom známok z ústnych skúšok. 

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP a MP vychádzať z príslušných dokumentov MŠ SR. 
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Kontrolné diktáty na 1. stupni ZŠ 

 

1. ročník : 1 

- koncoročné opakovanie 

 

2. ročník : 10 

- opakovanie učiva 1.roč. 

- hláska a písmeno (ch,dz,dž) 

- samohláska ä 

- dvojhlásky 

- tvrdé spoluhlásky 

- opakovanie učiva za 1.polrok 

- mäkké spoluhlásky 

- slabiky di,ti,ni,li,de,te,ne,le 

- vety 

- zhrnutie učiva 2. ročníka 

 

3. ročník : 10 

- opakovanie učiva 2.roč. 

- slová s l/ĺ, r/ŕ 

- vybrané slová po B 

- vybrané slová po M 

- vybrané slová po P 

- opakovanie učiva za 1.polrok 

- vybrané slová po R,S 

- vybrané slová po V,Z 

- slovné druhy 

- zhrnutie učiva 3. ročníka 

 

4. ročník : 10 

- opakovanie učiva 3.roč. 

- vybrané slová po B,M 

- vybrané slová po P,R 

- vybrané slová po S,V,Z 

- spodobovanie 

- opakovanie učiva za 1.polrok 

- vlastné podstatné mená 

- ohybné slovné druhy 

- neohybné slovné druhy 

- zhrnutie učiva 4. ročníka 

 

Klasifikácia kontrolných diktátov zo slovenského jazyka 

 Počet chýb Slovné hodnotenie Známka 

0 - 1 chyba Výborný 1 

2 – 4 chyby Chválitebný 2 

5 - 7 chýb Dobrý 3 

8 – 10 chýb Uspokojivý 4 

11–viac chýb Neuspokojivý 5 

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch: 

Ročník Počet slov 

1. ročník 10 slov 

2. ročník 20 – 30 slov 
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3. ročník 30 – 40 slov 

4. ročník 40 – 50 slov 

 

 

 

Testy na 1. stupni z predmetov SJL a MAT: 

1.ročník - výstupný 

2. ročník – polročný, výstupný 

3. ročník – polročný, výstupný 

4. ročník - polročný, výstupný  

 

 

Stupnica bodovania pre Slovenský jazyk, Matematiku, Prírodovedu, Vlastivedu 

% 100-90% 89-75% 74-50% 49-30% 29-0% body 1 2 3 4 5 

body 1 2 3 4 5 55 55-50 49-41 40-28 27-17 16-0 

10 10–9 8–7 6–5 4–3 2–0 56 56-50 49-42 41-28 27-17 16-0 

11 11–10 9–8 7–6 5–3 2–0 57 57-51 50-43 42-29 28-17 16-0 

12 12–11 10–9 8–6 5–4 3–0 58 58-52 51-44 43-29 28-17 16-0 

13 13–12 11–10 9–7 6–4 3–0 59 59-53 52-44 43-30 29-18 17-0 

14 14–13 12–11 10–7 6–4 3–0 60 60-54 53-45 44-30 29-18 17-0 

15 15–14 13–11 10–8 7–5 4–0 61 61-55 54-46 45-31 30-18 17-0 

16 16–14 13–11 10–8 7–5 4–0 62 62-56 55-47 46-31 30-19 18-0 

17 17–15 14–13 12–9 8–5 4–0 63 63-57 56-47 46-32 31-19 18-0 

18 18–16 15–14 13–9 8–5 4–0 64 64-58 57-49 48-32 31-19 18-0 

19 19–17 16–14 13–10 9–6 5–0 65 65-59 58-49 48-33 32-20 19-0 

20 20–18 17–15 14–10 9–6 5–0 66 66-59 58-50 49-33 32-20 19-0 

21 21–19 18–16 15–11 10–6 5–0 67 67-60 59-50 49-34 33-20 19-0 

22 22–20 19–17 16–11 10–7 6–0 68 68-61 60-51 50-34 33-20 19-0 

23 23–21 20–17 16–12 11–7 6–0 69 69-62 61-52 51-35 34-21 20-0 

24 24–22 21–18 17–12 11–7 6–0 70 70-63 62-53 52-35 34-21 20-0 

25 25–23 22-19 18–13 12–8 7–0 71 71-64 63-53 52-36 35-21 20-0 

26 26–23 22-20 19–13 12–8 7–0 72 72-65 64-54 53-36 35-22 21-0 

27 27–24 23–20 19–14 13–8 7–0 73 73-66 65-55 54-37 36-22 21-0 

28 28–25 24–21 20–14 13–8 7–0 74 74-67 66-56 55-37 36-22 21-0 

29 29–26 25–22 21–15 14–9 8–0 75 75-68 67-56 55-38 37-23 22-0 

30 30-27 26–23 22–15 14–9 8–0 76 76-68 67-57 56-38 37-23 22-0 

31 31–28 27–23 22–16 15–9 8–0 77 77-69 68-58 57-39 38-23 22-0 

32 32–29 28–24 23–16 15–10 9–0 78 78-70 69-59 58-39 38-23 22-0 

33 33-30 29–25 24–17 16–10 9–0 79 79-71 70-59 58-40 39-24 23-0 

34 34–31 30-26 25-17 16–10 9–0 80 80-72 71-60 59-40 39-24 23-0 

35 35–32 31–26 25–18 17–11 10-0 81 81-73 72-61 60-41 40-24 23-0 

36 36–32 31-27 26–18 17–11 10-0 82 82-74 73-62 61-41 40-25 24-0 

37 37–33 32–28 27–19 18–11 10-0 83 83-75 74-62 61-42 41-25 24-0 

38 38–34 33–29 28-19 18–11 10-0 84 84-76 75-63 62-43 42-26 25-0 

39 39-35 34-29 28-20 19–12 11-0 85 85-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

40 40-36 35-30 29-20 19–12 11-0 86 86-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

41 41-37 36-31 30-21 20–12 11-0 87 87-78 77-65 64-44 43-26 25-0 

42 42-38 37-32 31-21 20–12 11-0 88 88-79 78-66 65-44 43-26 25-0 

43 43-39 38-32 31-22 21-13 12-0 89 89-80 79-67 66-45 44-27 26-0 

44 44-40 39-33 32-22 21-13 12-0 90 90-81 80-68 67-45 44-27 26-0 

45 45-41 40-34 33-23 22-14 13-0 91 91-82 81-68 67-46 45-27 26-0 

46 46-41 40-35 34-23 22-14 13-0 92 92-83 82-69 68-46 45-28 27-0 

47 47-42 41-35 34-24 23-14 13-0 93 93-84 83-70 69-47 46-28 27-0 

48 48-43 42-36 35-24 23-14 13-0 94 94-85 84-71 70-47 46-28 27-0 

49 49-44 43-37 36-25 24-15 14-0 95 95-86 85-71 70-48 47-29 28-0 

50 50-45 44-38 37-25 24-15 14-0 96 96-86 85-72 71-48 47-29 28-0 
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51 51-46 45-38 37-26 25-15 14-0 97 97-87 86-73 72-49 48-29 28-0 

52 52-47 46-39 38-26 25-16 15-0 98 98-88 87-74 73-49 48-29 28-0 

53 53-48 47-40 39-27 26-16 15-0 99 99-89 88-74 73-50 49-30 29-0 

54 54-49 48-41 40-27 26-16 15-0 100 100-90 89-75 74-50 49-30 29-0 

 

 

 

6. Harmonogram čiastkových úloh 

 

Vychádzky a exkurzie podľa plánu (v prílohe)                              Z: tr. učitelľky 

 

September 

➢ Zber papiera                                                         Z: tr. učiteľky 

➢ Škola v prírode - organizácia                                  Z: Strašková, Chrastinová 

 

Október 

➢ Deň jablka                                                            Z: tr. učiteľky 

➢ Timravina studnička     Z: učiteľky 2. – 4. 

➢ Halloweenska party  (1.- 4. roč.)                 Z:  ŠK + tr. učiteľky  

➢ Svetový deň sporenia – FG                                 Z: triedne učiteľky 

➢ Medzinárodný deň knižníc                                 Z: triedne učiteľky , pani Schlencová 

 

November 

➢ Gulička                                                                   Z: Chrastinová + vyučujúci HUV 

 

December 

➢ Vianočná akadémia                      Z:, ŠK, učiteľky 1. -4. 

➢ Šaliansky Maťko                                                       Z:  tr. učiteľky 

 

Január 

➢ Oslobodenie obce  - program                    Z: učiteľky 1. -4. 

 

   Február   

➢ Fašiangový týždeň                                                 Z: všetci vyučujúci 

 

Marec 

➢ Turnaj – prehadzovaná    Z: učiteľky 3. -4. ročníka 

➢ Hviezdoslavov Kubín                                             Z:  učiteľky 1.-4. ročníka 

➢ Predstavím ti knihu – týždeň ČIG                       Z: tr. učiteľky 

➢ Futbalový turnaj  1.- 2. ročník                             Z: všetky učiteľky     

                                                

Apríl 

➢ Týždeň finančnej gramotnosti                             Z: každá vyučujúca 

➢  Akcia s enviromentálnou tematikou                  Z: každá vyučujúca 

➢ Slávik školy                                                               Z: vyučujúce HUV učiteľky+ 1.-4.                                                                                             

roč. 

➢ Čo prajem mojej Zemi? – prezentácia žiackych literárnych prác (2. – 4. ročník)    

                                                                                    Z: Chrastinová, Chovancová, Strašková 

➢ Zápis do 1. ročníka                                                   Z:, Strašková, Joklová+ ŠK 

➢ Tvoríme z odpadového materiálu                          Z:  všetky uč. (PVC,VYV, Krúžky) 

➢ Futbalový turnaj  3. ročník                                      Z: všetky uč. 4. ročník      

                               

Máj 

➢ Dopravné výchova – beseda s policajtmi             Z: Chovancová 

➢ Deň matiek – vystúpenie                                        Z: učiteľky 1.- 4. roč. 

 

Jún 

➢ Deň detí                                                                       Z: triedne uč. 

➢ Školské výlety                                                              Z: triedne uč. 
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➢ Didaktické hry v prírode                                             Z: Chovancová, Joklová 

 

Výtvarné súťaže počas celého školského roka tematické a podľa ponuky      Z: tried.uč. 

 

 

 

 

7. Plán zasadnutí MZ na školský rok 2019/2020 

 

1. zasadnutie – september 2019 

- Otvorenie 

- Oboznámenie s návrhom Plánu práce MZ na školský rok 2019/2020 

- TVVP pre 1.- 4.ročník 

- Schválenie Plánu práce MZ na školský rok 2019/2020 

- Rozdelenie jednotlivých úloh 

- Zjednotenie požiadaviek pri úprave zošitov, hodnotenie diktátov a testov, vypisovanie 

pedagogickej dokumentácie 

- Rôzne, diskusia, záver 

 

2. zasadnutie – november 2019 

➢ Otvorenie, kontrola plnenie úloh za mesiace september - november 

➢ Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. štvrťrok 

➢ Adaptácia žiakov prvého ročníka 

➢ Použitie inovatívnych metód a foriem vyučovania 

➢ Rôzne, diskusia, záver 

 

     3. zasadnutie – marec 2020 

- Otvorenie, kontrola plnenia prijatých úloh za mesiace december - február 

- Aktuality z odbornej pedagogickej literatúry a tlače, školení 

- Marec – mesiac knihy, príprava literárneho týždňa, čitateľská gramotnosť 

- Akcie na mesiace apríl – jún 

- Rôzne, diskusia, záver 

 

4. zasadnutie – jún 2020 

➢ Otvorenie, kontrola plnenia prijatých úloh 

➢ Vyhodnotenie výstupných previerok 4. ročníku 

➢ Informovanie o účastí a umiestnení žiakov na súťažiach a olympiádach 

➢ Príprava školského výletu 

➢ Vyhodnotenie realizácie úloh Plánu práce MZ v šk. roku 2019/2020 

➢ Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok 

školského roku 2019/2020, správanie, dochádzka 

➢ Vyhodnotenie spolupráce s MŠ, vychádzok, ČIG, FIG, 

➢ Rôzne, diskusia, záver 

Plán zasadnutí MZ je možné počas školského roka dopĺňať novými aktuálnymi úlohami. 

MZ pre 1.- 4. ročník sa bude schádzať pravidelne podľa časového harmonogramu. V prípade potreby 

alebo vyskytnutia sa nejakého závažného problému sa stretneme na mimoriadnom zasadnutí. 

 

8. Plán spolupráce ZŠ a MŠ 

 

November:   

➢ Návšteva detí ZŠ v MŠ – stretnutie s bývalými spolužiakmi    Z: Joklová 

December:   

➢ Návšteva detí ZŠ v MŠ – predvianočné posedenie                  Z: Joklová 

                                                                      Z: riaditeľka MŠ 

Január: 

➢ Návšteva učiteliek MŠ pred zápisom do 1. ročníka ZŠ. Účasť detí MŠ na vyučovacej hodine 

v ZŠ.       Z: Joklová + učiteľky MŠ 

Apríl: 

➢ Spoločné hry  žiakov MŠ a ZŠ v telocvični našej základnej školy alebo na detskom ihrisku 

v MŠ 
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Jún: 

➢ Spoločné hry v prírode                               Z: učiteľky 1.-2.ročníka, učiteľky  MŠ 

 

9. Plán spolupráce s CCCP, špeciálnym pedagógom, S CŠPP 

V školskom roku 2019/2020 budú učitelia 1.- 4.ročníka spolupracovať so v týchto oblastiach: 

- spolupráca pri diagnostikovaní žiakov, 

- zníženie problémov adaptácie žiakov nielen v 1.ročníku, ale aj vo vyšších ročníkoch, 

- spolupráca s deťmi a rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- pomoc pri vypracovávaní IVVP pre začlenených žiakov, 

- spolupráca pri zápise do 1. ročníka, koordinácia spolupráce s CPPPaP v Poltári 
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Príloha č. 2 – Plán práce a úlohy predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

 

 

Hlavné úlohy a plán zasadnutí predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

MAT – FYZ – CHE – BIO – GEO – INF v  školskom roku 2019/2020 

 

 

 

Vedúci predmetovej komisie:    Mgr. Miriama Vyhňarová (MAT -  CHE) 

Členovia predmetovej komisie: Mgr. Katarína Vallová (MAT - FYZ)  

                                                   Mgr. Ľuboslav Jablonský ( MAT –  INF) 

                                                   Mgr. Tomáš Nociar (BIO - GEG) 

 

Hlavné úlohy predmetovej komisie: 

 

1. Viesť žiakov k logickému mysleniu a aktivite prostredníctvom zapájania sa do prírodovedných 

súťaží ( olympiáda, pytagoriáda).  

 

2. Príprava žiakov deviateho ročníka na Testovanie 9, žiakov piateho ročníka na Testovanie 5.  

 

3. Viesť žiakov k samostatnosti a venovať pozornosť domácej príprave na vyučovanie. 

 

4. Viesť žiakov k matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

 

 

Plán zasadnutí predmetovej komisie:                            

 

 Október  28.10.2019 

- vypracovanie hlavných úloh a plánu zasadnutí PK 

- oboznámenie detí s prírodovednými súťažami 

- vyhodnotenie vstupných testov u žiakov 5.ročníka 

 Január  27.1.2019 

        -     vyhodnotenie školských kôl súťaží 

        -     vyhodnotenie úspešnosti žiakov v Testovaní 5 

        -     vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 

Apríl   21.4.2020     

- vyhodnotenie okresných kôl súťaží 

- vyhodnotenie úspešnosti žiakov v Testovaní 9 

- vyhodnotenie krajských kôl súťaží 

Jún 24.6.2020 

- vyhodnotenie jednotlivých súťaží 

- vyhodnotenie výstupných testov u žiakov 4.ročníka 

- vyhodnotenie výsledkov predmetovej komisie 
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Príloha č. 3 – Plán práce a úlohy predmetovej komisie humanitných predmetov 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA 

 

Slovenský jazyk:   SJL 

Anglický jazyk:   ANJ  

Nemecký jazyk:   NEJ 

Občianska výchova:   OBN 

Dejepis:     DEJ 

 

vedúci predmetovej komisie:  Ing. Lucia Babiaková – ANJ, OBN 

členovia predmetovej komisie:  Mgr. Marta Čepková – SJL, ANJ  

     Mgr. Nikoleta Kaputová – SJL, DEJ 

     Mgr. Petra Čániová – NEJ 

     Mgr. Miriama Vyhňarová – OBN  

     Mgr. Petra Ridzoňová – SJL (špec.trieda) 

 

Školské kolá súťaží:    Timravina studnička 

     Šaliansky Maťko 

     Hviezdoslavov Kubín 

     Olympiáda  - ANJ, SJL 

 

Účasť a program predmetovej komisii bude zaznamenaný v zápisniciach, ktoré budú k nahliadnutiu 

všetkým členom predmetovej komisii.  

 

SJL:  5.ročník – Mgr. Marta Čepková 

 6.ročník -  Mgr. Marta Čepková 

 7. ročník – Mgr. Marta Čepková 

 8. ročník – Mgr. Nikoleta Kaputová 

 9.ročník – Mgr. Nikoleta Kaputová 

 

ANJ:  3.ročník – Mgr. Marta Čepková 

 4. ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 5. ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 6. ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 7.ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 8. ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 9. ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 

NEJ: 7.ročník – Mgr. Petra Čániová 

 8.ročník – Mgr. Petra Čániová 

 

OBN:  6.ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 7.ročník – Mgr. Miriama Vyhňarová 

 8. ročník – Mgr. Miriama Vyhňarová 

 9.ročník – Ing. Lucia Babiaková 

 

DEJ:  5.ročník – Mgr. Nikoleta Kaputová  

 6.ročník - Mgr. Nikoleta Kaputová  

 7.ročník - Mgr. Nikoleta Kaputová  

 8.ročník - Mgr. Nikoleta Kaputová  

 9.ročník - Mgr. Nikoleta Kaputová  

 

Vyučujúci jednotlivých predmetov majú vypracované ŠkVP a na vyučovaní postupujú podľa 

vypracovaných tematických výchovno – vzdelávacích plánov (TVVP).  
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PLÁN ZASADNUTÍ PK: 

 

11. september 2019:  1. hlavné úlohy PK 

   2. plán činnosti PK  

   3. školské vzdelávacie programy 

   4. TVVP učitelia  

   5. Timravina studnička  

   6. príprava žiakov na T-5 

   7. anglická olympiáda 

 

11. december 2019:  1. Šaliansky Maťko 

   2. olympiády SJL, ANJ 

   3. spolupráca členov PK – starostlivosť o talentovaných žiakov 

   4. rozbor činnosti slaboprospievajúcich žiakov  

   5. vyhodnotenie T-5 

 

12. február 2020:  1. hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za 1.polrok  

šk.r. 2019/2020 

2. príprava na Hviezdoslavov Kubín 

3. príprava žiakov na T-9 a prijímacie pohovory  

 

16. apríla 2020:  1. čitateľská gramotnosť žiakov  

   2. prihlášky žiakov 9.roč na SŠ, SOŠ a gymnáziá  

 

24.júna 2020:  1. vyhodnotenie T-9 

   2. úspešnosť žiakov na okresných súťažiach 

   3. vyhodnotenie umiestnenia žiakov 9.ročníka na SŠ, 

 SOŠ a gymnáziách  

4. vyhodnotenie práce PK v šk.roku 2019/2020 

 

HLAVNÉ ÚLOHY PK:  

 

1. Na vyučovanie v jednotlivých predmetoch postupovať podľa vypracovaných ŠkVP a TVVP 

2. Implementovať finančnú gramotnosť do ŠKVP podľa pedag. org. pokynov  

3. Venovať pozornosť zmenám v pedag. dokumentáciách a v učebniciach 

4. Výchovné využitie tematických celkov vo vyučovacích predmetoch, medzipredmetové vzťahy, 

zvyšovanie efektívnosti vyučovania 

5. Osvojenie si najnovších poznatkov z učebníc a iných zdroj IKT 

6. Rozvoj schopností talentovaných žiakov 

7. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, prácu s umeleckým textom  

8. Individuálnym prístupom sa venovať slabo a neprospievajúcim žiakom  

9. Zvýšenú pozornosť venovať estetickej úprave zošitov 

10. Na hod SJL prehlbovať lásku a vzťah k materinskému jazyku  

11. Využívať významné výročia pri výchovnej práci  

12. Rozvíjať schopnosti žiakov v cudzích jazykoch  - ANJ, RUJ, NEJ 

13. Na vyučované vo všetkých predmetoch uplatňovať prierezové témy, finančnú gramotnosť 

14. Pripravovať a zorganizovať literárne súťaže (triedne, školské, obvodné kolá), olympiády 

15. Starostlivosť o záujmovú činnosť žiakov 

16. Príprava žiakov 9. Ročníka na prijímacie pohovory 

17. Príprava žiakov na testovanie 

18. Pri klasifikovaní predmetov a ich hodnotené klásť dôraz na osobnosť žiaka, jeho schopnosti, 

nadanie, hodnotenie výsledkov v predmetoch, zjednotenie klasifikácie  
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ZASADNUTIE PK – 11. Septembra 2019 

 

Prítomní – M. Čepková, P. Ridzoňová, L. Babiaková, P. Čániová, M. Vyhňarová, N. Kaputová 

 

Program: 1. hlavné úlohy PK 

  2. plán činnosti PK  

  3. školské vzdelávacie programy 

  4. TVVP učitelia  

  5. Timravina studnička  

  6. príprava žiakov na T-5 

  7. anglická olympiáda 

 

Rokovanie:  

1. a 2. – p. Babiaková (vedúca PK) – oboznámila členov PK s hlavnými úlohami a plánom zasadnutí 

PK. Členovia dané úlohy a plán odsúhlasili svojimi podpismi.  

3. ŠKVP – inovovaný pre 5 – 9 ročník 

4. Vyučujúce SLJ, ANJ, NEJ, DEJ, OBN majú vypracované TVVP pre svoje predmety, v ktorých majú 

zapracované prierezové témy, finančnú a čitateľskú gramotnosť. Plnia ich priebežne a dodržiavajú na 

vyučovacích hodinách 

5. Literárna súťaž v prednese slovenskej prózy – Timravina studnička bude prebiehať podľa pokynov 

CVČ.  

6. vyučujúca SJL bude sústavne a systematicky pripravovať žiakov na T-5 

7. vyučujúca ANJ bude sústavne a systematicky pripravovať žiakov na anglickú olympiádu  
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Príloha č. 4 – Plán práce a úlohy predmetovej komisie výchovných predmetov 

 

Základná škola v Málinci, Hlavná, Málinec 

 

 

 

 

Plán práce predmetovej komisie výchov 

 

Školský rok 2019/ 2020 

 

 

 

Vypracovala: Katarína Vallová 

 

 

Vedúci predmetovej komisie: 

Mgr. Katarína Vallová  

Členovia: 

Mgr. Lucia  Babjaková 

Mgr. Tomáš Nociar 

Mgr. Nikoleta Kaputová 

Mgr. Marta Čepková 

 

Ciele činnosti: 

 

Činnosť PK bude zameraná na odovzdávanie si poznatkov z činnosti v jednotlivých predmetoch, 

riešenie vzniknutých problémov na vyučovacích hodinách, plánovanie aktivít v rámci školy, 

rozhodovanie o účasti žiakov na súťažiach mimo školy. 

 

Hudobná výchova, výtvarná výchova 

 Viesť žiakov k pochopeniu podstaty umenia, naučiť ich emocionálne prežívať zážitok, vnímať krásu, 

vytvoriť si vzťah k umeniu cestou priamej skúsenosti a vlastnej tvorivosti. Prostredníctvom aktívnych 

činností  sú uvádzaní do vizuálnej kultúry a komunikácie – na úrovni poznania i vlastného 

vyjadrovania. 

 

Etická výchova 

 Vedieme žiakov k reflexii a prehodnocovaniu svojho správania i správania iných, vzhľadom na 

cieľovú rovinu etickej výchovy, ktorou je sociálne rozvinutý človek a spolupracujúce spoločenstvo.  

Etická výchova sa javí ako predmet, ktorý pripravuje pôdu pre ostatné výchovy, ktoré súvisia s 

uplatnením sa nielen v konkrétnych osobných vzťahoch žiaka, ale aj v jeho pripravenosti žiť pre 

spoločné dobro s inými ľuďmi a pre iných. 

 

Technika 

Viesť žiakov k poznatkom - plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v 

skupine. Viesť ich k  dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov 

postupne budovať systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáhať 

im pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote 

 

Telesná a športová výchova 

Poskytnúť žiakom základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého 

životného štýlu. Viesť ich k rozvoju schopností a osvojeniu vedomostí, zručností a návykov, ktoré sú 

súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.  

Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a 

ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie daných činností. 

 

Plán činnosti PK 

1) Úvodné zasadnutie – september 2019 

- prerokovanie a doplnenie plánu práce 

- zjednotenie slovného hodnotenia v-v výsledkov v rámci PK 
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- určenie zodpovednosti za exkurzie a súťaže 

- diskusia 

- záver 

- uznesenie 

 

2) November 2019 

- kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

- informácie o príprave a realizácii súťaží, umiestnenie žiakov v už zrealizovaných súťažiach 

- príprava Mikuláša a Vianočného programu pre žiakov školy 

- diskusia 

- záver 

- uznesenie 

 

3) Január 2020 

- kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

- výmena pedagogických skúseností, ich zovšeobecnenie 

- problémy výučby 

- spolupráca s MZ 1-4 

- školský karneval 

- diskusia 

- záver 

- uznesenie 

 

4) Apríl 2020 

- kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

- práca s talentovanými žiakmi 

- nové metódy a formy výučby 

- diskusia 

- záver 

- uznesenie 

 

5) Jún 2020 

- kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

- vyhodnotenie činnosti v šk. roku 2019/ 2020 

- návrh odmeňovania úspešných žiakov 

- diskusia 

- záver 

- uznesenie 
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Príloha č. 5 – Plán práce a úlohy koordinátora prevencie 

 

 

Plán práce koordinátora prevencie v školskom roku 2019/2020 

 

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, 

-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 

Okresné kolo „Cezpoľný beh“ 2. stupeň 

Charitatívna zbierka „Biela pastelka“ 

Návšteva divadelného predstavenia 1.-2. stupeň - Kultúrny dom 

Účelové cvičenia v prírode v každom ročníku 

Halloween party 2. stupeň 

 

November: Medzinárodný deň bez fajčenia 

Pripomenutie si svetových dní na hodinách EV a OBN. 

20.11.Medzinárodný deň bez fajčenia 

Vytvorenie nástenky s tematikou „Medzinárodný deň bez fajčenia“ 
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3. - 4. ročník: poskytnúť vstupné informácie o vplyve fajčenia, alkoholu, drog na zdravie dieťaťa. 

Posilňovať zdravý životný štýl žiakov, zapájať ich do akcií o zdravej výžive. Poučiť ich o šikanovaní a 

intolerancii. Naučiť ich správne striedať prácu (príprava na vyučovanie) a oddych – režim dňa. Správna 

životospráva. Aj sladkosti môžu byť závislosťou. (beseda) 

 

Január: 

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. Asertívne správanie 1.-2. ročník. ( beseda) 

 

Február: 

Neprehraj si život! primárna prevencia zameraná proti patologickému hráčstvu (Gambling)- hracie 

automaty, počítačové hry – beseda s (odborníkom)? Škodlivosť PC na zdravie a nebezpečný internet 

2.stupeň. 

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“ 
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Príloha č. 6   

 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU V ŠK.ROKU 2019 / 2020 
 

SEPTEMBER: 

 

1. Vypracovanie Plánu práce výchovného poradenstva pri ZŠ Málinec 

2. Doplnenie evidencie žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ, problémových, 

rómskych, talentovaných 

3. Priebežné zisťovanie záujmu žiakov 9.ročníka 

4. Spolupráca s CPPP 

5. Porada výchovných poradcov 

6. Zhodnotenie nástenky VP – určenie konzultačného dňa 

 

OKTÓBER: 

 

1. Príprava skupinových a individuálnych pohovorov so žiakmi 8.-9. ročníkov 

2. Individuálne pohovory s rodičmi žiakov 8.-9.ročníkov 

3. Realizácia psychologických vyšetrení žiakov 

4. Pokyny pre žiakov – talentové skúšky 

5. CPPP – zber informácií pre výpočtové stredisko 

 

NOVEMBER: 

 

1. Návrh problémových žiakov na psychologické vyšetrenie 

2. Kompenzácia prihlášok 

3. Zabezpečenie lekárskych prehliadok žiakov prihlásených na SOU a stredné školy 

4. Spolupráca s náborovými pracovníkmi 

5. Spolupráca s logopédiou a CPPP 

 

DECEMBER: 

 

1. Rozhovor problémových žiakov, ktorí prešli psychologickým a logopedickým vyšetrením 

2. Individuálne konzultácie s rodičmi a žiakmi 

3. Účasť na tr. schôdzi rodičov 9.ročníka 

4. Zorganizovanie besedy o drogovej závislosti 7.,8.,9. ročníka 

 

JANUÁR 

 

1. Vyhodnotenie práce za 1.polrok 

2. Záverečná kompletizácia prihlášok na gymnáziá, SŠ a SOU 

 

3. Vyplnenie prihlášok na talentové skúšky  

 

FEBRUÁR 

 

1. Odoslanie prihlášok na SŠ s talentovými skúškami 

2. Príprava žiakov na prijímacie pohovory 

3. Zber informácií v 8. ročníku 

4. Prehodnotenie žiakov slaboprospievajúcich, talentovaných a s poruchami správania 

5. Zorganizovanie besedy o drogovej výchove 

 

MAREC: 

 

1. Individuálne rozhovory s rodičmi a žiakmi pred prijímacími pohovormi 
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2. Spolupráca s CPPP 

3. Účasť na tr. hodine v 8.ročníku 

 

APRÍL: 

 

1. Reorientácia žiakov na iný typ školy 

2. Sledovanie pozvánok na pohovory 

3. Zber informácií v 8.ročníku 

4. Príprava nástenky  v 8.ročníku 

5. Sledovanie výsledkov olympiád, súťaží 

 

MÁJ: 

 

1. Zabezpečiť účasť žiakov na prijímacích pohovoroch 

2. Porada VP 

 

JÚN: 

 

1. Vyplňovanie prihlášok žiakov 9.ročníka-databázy do programu Proforient 

2. Druhé kolo prijímacích pohovorov 

3. Príprava plánu práce na nový šk.rok 

4.  Vyhodnotenie výchovného poradenstva za šk. r. 2019 / 2020 

 

 

 

 

Mgr.Marta Čepková, výchovný poradca 
 

 


