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Plán práce školy: Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, 94342 Gbelce 

Vyučovací jazyk: slovenský  

 

Varianty učebných osnov:  

 

 Primárne vzdelávanie 

 

I., II., III. ročník  - Inovovaný školský vzdelávací program  

 IV. ročník   - Školský vzdelávací program ISCED I 

 

 Nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

 V., VI., VII.  ročník  -  Inovovaný školský vzdelávací program  

VIII., IX. ročník   - Školský vzdelávací program ISCED II 

 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Martina Ulahelová, učiteľka pre nižšie stredné 

vzdelávanie, aprobácia SJL - NEJ 

Zástupca riaditeľa: 0 

Výchovný poradca: Mgr. Viktória Mészárosová 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Monika Kamancová-Machajová (od 1. 8. 2017 materská 

dovolenka) 

Vedúci MZ: Mgr. Mária Vavrová 

Vedúci PK spoločenskovedných predmetov: Mgr. Petra Gbelská 

Vedúci PK prírodovedných predmetov: RNDr. Jiří Fiala 

 

Počet pedagogických pracovníkov školy:   

z toho: 13 

Primárne vzdelávanie:  5 

Nižšie stredné vzdelávanie:  8 

ŠKD: 2 

Počet odborných pracovníkov školy:  1 

Počet nepedagogických pracovníkov:  4 

Počet externých zamestnancov: 1  

Počet zamestnancov školy spolu: 21 
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Počet žiakov:  

 Počet tried Počet žiakov  z toho 

individuálne začlenených 

ročník 1.- 4. 4 55 2 

ročník 5.- 9. 5 85 8 

Spolu 9 140 

(od 9.10.2017 

142) 

10  

ŠKD 2 50   

 

Triednictvo v šk. roku 2017/2018: 

Trieda Triedny učiteľ Aprobácia 

1. Mgr. Monika Batková učiteľ pre PV 

2. Mgr. Viktória Mészárosová učiteľ pre PV 

3. Mgr. Mária Vavrová učiteľ pre PV 

4. Mgr. Alžbeta Salenková učiteľ pre PV 

5. Mgr. Brigita Csókásová SJL 

6. Mgr. Viktória Hajdúová  ANJ-GEO 

7. Mgr. Tatiana Koreňová BIO – CHEM 

8. RNDr. Juraj Fiala  MAT-BIO 

9. Mgr. Petra Gbelská SJL – ANJ 

 

Netriedni pedagogickí zamestnanci: 

Mgr. Tímea Križalkovičová, aprobácia DEJ 

Mgr. Monika Kamancová-Machajová, špeciálny pedagóg 

Zita Garaiová, katechétka (externá) 

 

Vychovávateľky v ŠKD: 

Iveta Kollárová – pedagogický asistent 

Anita Szabó – pedagogický asistent 
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Koordinátori prierezových tém: 

1. Prierezová téma PV             NSV 

Koordinátor Koordinátor 

Osobnostný a sociálny rozvoj A. Salenková A. Salenková 

Výchova k manželstvu a k rodičovstvu V. Mészárosová V. Mészárosová 

Environmentálna výchova T. Koreňová T. Koreňová 

Mediálna výchova M. Ulahelová M. Ulahelová 

Multikultúrna výchova P. Gbelská P. Gbelská 

Ochrana života a zdravia K. Harcsa K. Harcsa 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej 

premávke 

M. Batková  

Regionálna výchova a ľudová kultúra M. Vavrová  

2. Finančná gramotnosť J. Fiala 

3. Čitateľská gramotnosť P. Gbelská 

 

 

I. Organizácia školského roku 2017/2018 

 

Vyučovanie:  
 Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína  

            4. septembra 2017 (pondelok).  

 Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. februára 2018 

(štvrtok).  

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 5. februára 2018 (pondelok) a končí 

sa 29. júna 2018 (piatok).  

 

 

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2018:  21. marca 2018 (streda) 

 

Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2017:  22. november 2017(streda) 

 

 



Plán práce školy 2017/2018 
Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, 943 42 Gbelce 

 

 

5 
 

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018 

Prázdniny Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 27. október 2017 

(piatok) 
30. október – 

31. október 2017 
2. november 2017 

(štvrtok) 

vianočné 22. december 2017 

(piatok) 
23. december 2017 

– 5. január 2018 
8. január 2018 

(pondelok) 

polročné 1. február 2018 

(štvrtok) 
2. február 2018 

(piatok) 
5. február 2018 

(pondelok) 

jarné Banskobystrický 
kraj, Žilinský 
kraj, Trenčiansky 
kraj 

16. február 2018 

(piatok) 

19. február – 

23. február 2018 
26. február 2018 

(pondelok) 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

23. február 2018 

(piatok) 

26. február – 

2. marec 2018 
5. marec 2018 

(pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

2. marec 2018 

(piatok) 

5. marec – 

9. marec 2018 
12. marec 2018 

(pondelok) 

veľkonočné 28. marec 2018 

(streda) 
29. marec – 

3. apríl 2018 
4. apríl 2018 

(streda) 

letné 29. jún 2018 

(piatok) 
2. júl – 

31. august 2018 
3. september 2018 

(pondelok) 

 

Časový harmonogram pracovných porád a pedagogických rád 

Pedagogické rady sa uskutočnia v nasledovných termínoch: 

1. úvodná 8. 9. 2017 

2. hodnotiaca 14. 11. 2017 

3. klasifikačná 22. 1. 2018 

4. hodnotiaca 12. 4. 2018 

5. klasifikačná 25. 6. 2018 

 

Pracovné porady  sa uskutočnia mesačne a budú aktualizované priebežne podľa potreby,  

na týchto poradách bude okrem aktuálnych problémov prerokovávané :  

- plány činnosti a ich vyhodnotenie za jednotlivé mesiace  

- mimoškolská činnosť  

- informácie z porád riaditeľov škôl  

- oboznamovanie s aktuálnou legislatívou  
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- informácie VP  

- organizácia  

 celoplošného testovania žiakov 9. ročníka  

 školských kôl predmetových olympiád a súťaží  

 kultúrnych akcií, výstav, posedenia pri jedličke  

- dodržiavanie školského a pracovného poriadku  

- práca s talentovými a problémovými žiakmi  

- práca so žiakmi so ŠVVP a integrovanými žiakmi  

- zapojenosť žiakov do olympiád a súťaží , dosiahnuté výsledky  

- BOZP pri organizovaní školských výletov  

- inventarizácia majetku školy  

- a iné 

 

II. Hlavné úlohy na školský rok 2017/2018 v oblasti vzdelávania a výchovy 

 
1. Vychádzajú zo základných dokumentov POP na šk. rok 2017/2018.  

 

2. Pri vyučovaní postupovať v 1.-3. ročníku primárneho vzdelávania a v 5. -7. ročníku nižšieho 

sekundárneho vzdelávania podľa inovovaného ISCED I a ISCED II 

a) Termín: celoročný  

b) Zodpov.: všetci vyučujúci  

 

3. Realizovať Testovanie 9-2016 žiakov 9. ročníka z predmetov MAT, SJL.  

 a) Termín: 21. 3. 2018 

 b) Zodp.: koordinátor a administrátori testovania, vyučujúci MAT, SJL, vedenie školy, príslušní 

prísediaci pedagógovia a vyslaní na iné školy  

 

4. Zvýšenú pozornosť venovať príprave žiakov 9. ročníka na úspešné zvládnutie Testovania 9 a 

prijímacích pohovorov na stredné školy.  
a) Termín: celoročne  

b) Zodp.:  vyučujúci SJL a MAT  

 
5. V ŠKD postupovať v školskom roku 2017/18 podľa schváleného výchovného programu.  

a) Termín: celoročný  

b) Zodpov.: vedenie školy, vychovávatelia ŠKD  

 

6. Realizovať aktivity v rámci  čitateľskej gramotnosti, využívať priestory a materiálové možnosti 

školskej knižnice, zúčastniť sa aktivít miestnej  knižnice. Využívať možnosti projektov a 

mimorozpočtových zdrojov na modernizáciu vybavenia školskej knižnice. Zamerať svoju 

pozornosť na čítanie s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti aj mimo hodín jazyka. 

Implementovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do tematických plánov všetkých 

vyučovacích predmetov a posilniť čitateľskú gramotnosť hlavne na 1. stupni.  
a) Termín: celoročne  

b) Zodp.: všetci pedagogickí pracovníci  

 
7. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 

zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.  
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a) Termín: celoročne  

b) Zodp.: všetci pedagogickí pracovníci  

 

8. Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; 

dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na 

vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).  

a) Termín: celoročne  

b) Zodp.: všetci pedagogickí pracovníci  

 

 7. Pri výučbe cudzích jazykov využiť ponúkané možnosti na realizovanie pobytov zahraničných 

lektorov a študentov na škole.  

a) Termín: celoročne  

b) Zodp.: vyučujúci cudzích jazykov  

 

8. Budovať informačný systém školy, podieľať sa na aktualizovaní školského webového sídla.  

a) Termín: priebežne  

b) Zodp.: vedenie školy, učitelia informatiky, všetci vyučujúci  

 

9. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, 

národnej a medzinárodnej úrovni. 
a) Termín: celoročne  

b) Zodp.: všetci pedagogickí pracovníci  

 

 10.  Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo 

svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho 

vzdelávania. 
a) Termín: celoročne  

b) Zodp.: všetci pedagogickí pracovníci  

 

11. Využiť informácie, podporné materiály  na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 

www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk (v časti: projekt PRAKTIK/Metodický 

portál). 
a) Termín: celoročne  

b) Zodp.: všetci pedagogickí pracovníci  

 

III. Mimoškolská činnosť  

 
1. Organizovať krúžkovú činnosť s využitím vzdelávacích poukazov, zabezpečovať vhodné 

podmienky pre ich činnosť. 

T : október 2017 Z : RŠ, vedúci krúžkov  

 

2.  Podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšiť telesnú aktivitu aj po 

vyučovaní.  
 

3. Aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu 

a zdravý životný štýl, realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného 

zdravia, 
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T : úloha stála Z: vedúci krúžkov, uč. TEV  

 

3. Organizovať pre žiakov podujatia rozsiahlejšieho charakteru v spolupráci s RZ ako MDD, 

karneval, valentínske posedenie... 

T : priebežne Z : RŠ, RR RZ, PP  

 

4. Pripravovať žiakov na predmetové olympiády, vedomostné a športové súťaže a zúčastňovať sa 

s nimi okresných , prípadne vyšších kôl jednotlivých súťaží  

T : priebežne Z : všetci PP  

 

5. Organizovať i naďalej celoročne zber papiera, viesť žiakov k separovaniu odpadu  

T : priebežne Z :  PP  

 

6. Pripravovať so žiakmi kultúrny programy pri príležitosti vianočného posedenia a pri príležitosti 

Dňa detí pripraviť školskú akadémiu „Deti bavia svojich rodičov...“ 

T : priebežne Z :  PP  

 
7. Výlety  - Všetci triedni učitelia plánujú so svojimi triedami uskutočniť koncoročné poznávacie 

výlety v mesiacoch máj – jún.  

T : podľa potreby Z : všetci PP  

 

8.  Naďalej organizovať pre žiakov výstavy, besedy, exkurzie, výlety a iné kultúrne podujatia  

T : priebežne Z : všetci PP  

 

9.Aktívne zapájať žiakov do národného projektu E – testovanie  

T: šk. rok 2016/ 2017  Z: koordinátor e- testovania  

 

10. Organizovať pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania lyžiarsky výcvik 

T: február  2017    Z: p. uč. Harcsa 

 

11. Organizovať pre žiakov primárneho vzdelávania plavecký výcvik 

T: máj, jún 2017   Z: p. uč. Koreňová 

 

12. Organizovať pre žiakov primárneho vzdelávania školu v prírode 

T: máj, jún 2017    Z: p. uč. Víghová 

 

 

IV. Práca s pedagogickými zamestnancami  

 
1. V súvislosti so zákonom 317/2009 o pedagogických zamestnancoch vypracovať plán 

kontinuálneho vzdelávania a vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 

pracovníkov  

T: úloha stála Z : RŠ  

 

2. V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR podporovať a iniciovať vzdelávanie učiteľov v rámci 

ponuky vzdelávacích programov podľa aktuálnych potrieb a zamerania školy  

T : úloha stála Z : RŠ  

 

3. Poskytovať pedagogickým pracovníkom všetky informácie o možnostiach a formách ďalšieho 

vzdelávania, sprístupňovať nové predpisy v tejto oblasti  

T : priebežne Z : RŠ, ZRŠ  
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4.  Študujúcim popri zamestnaní vytvárať optimálne podmienky na štúdium . 

T : podľa potreby Z : RŠ, ZRŠ  

 

5. Vytvárať  priaznivé podmienky pre sebavzdelávanie učiteľov štúdiom odbornej literatúry, 

poskytovať finančné prostriedky na odborné časopisy a literatúru  

T : priebežne Z : RŠ 

  

6.  Podporovať ďalšie priebežné vzdelávanie učiteľov využívaním služieb MPC . 

T : priebežne Z : RŠ  

 

7. Vytvoriť dostatočný priestor pre tvorivých a dynamických učiteľov . 

T : priebežne Z : RŠ, ZRŠ  

 

8.  Uskutočňovať hospitácie s cieľom pozitívne podporiť pedagógov pri uplatňovaní moderných 

vyučovacích metód . 

T : priebežne Z : RŠ, ZRŠ 

 

 9.  Zabezpečovať vzdelávacie programy na elektronických nosičoch, iniciovať ich pravidelné 

aktualizácie. 

T : priebežne Z : RŠ, ZRŠ 

 

10. Školiť pracovníkov v oblasti BOZP a PO v predpísaných intervaloch. 

T : podľa potreby Z : RŠ  
 

11. Na pracovných poradách, pedagogických radách a zasadnutiach metodických orgánov 

poskytovať priestor na výmenu poznatkov a skúseností v práci so žiakmi, v uplatňovaní ŠkVP 

a iŠKVP   

T : úloha stála Z : RŠ, vedúci MZ a PK  

 

 

V. Metodická činnosť  

 
1. Metodická činnosť na škole bude organizovaná formou metodického združenia pre roč. 1.-4. a 

predmetových komisií spoločenskovedných a prírodovedných  predmetov pre 5. – 9. ročník  

T: priebežne   Z: všetci PP  

 

2.  Vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány v súlade s platnými učebnými osnovami, 

zapracovať jednotlivé prierezové témy podľa iŠVP . 

T : do 15. 9. 2015 Z : všetci PP  

 

3.  Pravidelne prehodnocovať uplatňovanie ŠkVP vo všetkých ročníkoch, osvojovanie 

kompetencií žiakmi, podávať návrhy na zlepšenie a zefektívnenie práce  ŠkVP.  

T: priebežne Z: vedúci MZ a PK  

 

4. Poskytovať pomoc a výmenu skúseností učiteľom bez odbornej spôsobilosti a začínajúcim 

učiteľom . 

 

T : priebežne Z : ved. MZ a PK, uvádzajúci uč.  

 

5.  Presadzovať uplatňovanie nových, netradičných metód a foriem práce s využitím IKT  
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T : priebežne Z : všetci PP  

 

6.  Poskytovať pedagógom informácie získané na metodických podujatiach organizovaných MPC 

a štúdiom odbornej literatúry  

T : priebežne Z : všetci PP  

 

7.  Uskutočňovať pravidelne rozbory žiackych prác, hodnotiť ich, porovnávať, vyvodzovať z nich 

patričné závery a opatrenia . 

T : priebežne Z : všetci PP  

 

8.  Zvýšenú pozornosť venovať problémovým žiakom, žiakom s poruchami učenia a správania, 

žiakom telesne a mentálne oslabeným, analyzovať príčiny ich problémov a účinne ich 

odstraňovať.  

T : úloha stála Z : všetci PP  

 

9.  Pozornosť venovať aj nadaným a talentovaným žiakom, vhodnými metódami, formami a 

zapájaním do olympiád a súťaží rozvíjať ich schopnosti a talent  

T : priebežne Z : všetci PP  

 

10. Propagovať mimoškolskú činnosť a jej výsledky medzi žiakmi  

T : priebežne Z : vedúci krúžkov, všetci PP  

 

11.  Propagovať výsledky práce a činnosť školy v školskom časopise, v médiách a na webovej 

stránke  

T : priebežne Z : všetci PP  

 

12.  Dopĺňať a upravovať učebné osnovy voliteľných predmetov ŠkVP  

T: priebežne Z: vedúci PK  

 

 

VI. Výchovné poradenstvo  

 
1.  Poskytovať poradenské služby rodičom i žiakom v oblasti profesijného vývinu žiakov  

T : priebežne Z : VP  

 

2.  Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi, s vedením školy, rodičmi a inými 

odborníkmi pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov  

T : priebežne Z : VP  

 

3.  Na pracovných poradách, zasadnutiach MZ i PK poskytovať informácie z oblasti  

výchovného poradenstva  

T : priebežne Z : VP  

 

4.  viesť evidenciu žiakov s poruchami učenia, správania, žiakov telesne a inak oslabených, 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, venovať im zvýšenú pozornosť  

T : priebežne Z : špeciálny pedagóg  

 

5.  Pravidelne sa zúčastňovať okresných stretnutí výchovných poradcov, akcií CPPPaP a MP 

zameraných na zvyšovanie odbornosti a informovanosti VP  

T : priebežne Z : VP , ŠP 
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6.  Vzdelávať sa prostredníctvom ponúkaných vzdelávaní v oblasti výchovného poradenstva a 

ľudských práv  

T: podľa ponuky MPC Z: VP  

 

7.  Štúdiom odbornej literatúry zvyšovať svoju odbornosť v oblasti VP  

T : úloha stála Z : VP  

 

8. Zvážiť možnosť ustanoviť žiacku školskú radu v súlade so zákonom 177/2017, ktorý sa mení 

a dopĺňa zákon 596/200 

T : priebežne  Z : všetci PP, VP  

 

 

VII. Oblasť BOZP a  PO 
 

1.  Poučiť žiakov o zásadách BOZP, oboznámiť ich so školským poriadkom a so zásadami BOZP 

pri vyučovaní vybraných predmetov ( TEV, VYV, TEH, FYZ, CHE,...) a záujmových útvarov  

T : september 2017 Z : všetci PP, ved. krúžkov 

  

2. Pravidelne previesť poučenie žiakov o zásadách BOZP pri hromadných akciách, exkurziách a 

školských výletoch  

T: priebežne Z: všetci PP  

 

3.  Pravidelne vykonávať školenie pracovníkov v oblasti BOZP, a PO a preverovať ich vedomosti  

T : priebežne Z : RŠ  

 

4.  Pravidelne uskutočňovať revízie hasiacich prístrojov, elektrospotrebičov a elektroinštalácie  

T : priebežne Z : RŠ  

 

5.  Predchádzať pracovným a školským úrazom a viesť o nich presnú evidenciu  

T : priebežne Z : RŠ  

 

VIII. Materiálno – technické zabezpečenie  

 
1. Pravidelne kontrolovať školskú budovu i priľahlé priestory, v spolupráci s p. údržbárom 

odstraňovať všetky zistené poruchy a nedostatky,  

T : priebežne Z : RŠ  

 

2.  Viesť presnú evidenciu o učebnicovom fonde, o školskej knižnici, podľa možností ich dopĺňať 

o nové tituly.  

T : priebežne Z : RŠ 

 

3.  Viesť žiakov i pracovníkov školy k šetreniu školského majetku, k starostlivosti o budovu i 

školský areál. 

T : priebežne Z : RŠ, všetci prac.  

 

4.  Racionálne hospodáriť s energiou, palivom a všetkými zverenými prostriedkami  

T : priebežne Z : všetci prac.  

 

5.  Zabezpečovať revízie elektrických zariadení, vykurovacieho systému i hasiacich prístrojov  

T : priebežne Z : RŠ  
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6.  Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami a knižnými titulmi v školskej knižnici. 

T: úloha stála Z : všetci PP  

 

7.  Kabinetné zbierky dopĺňať novými pomôckami a viesť o nich prehľadnú evidenciu.  

T : priebežne Z : RŠ, ved. kabinetov  

 

8.  Zabezpečiť dôkladné uskladnenie didaktickej techniky a opravu nefunkčných zariadení  

T : priebežne Z : ZRŠ  

 

9.  Financie získavať aj sponzorskými aktivitami i zberovou činnosťou  

T : priebežne Z : RŠ, ostatní prac.  

 

10.  Podávať projekty na získanie finančných prostriedkov na dobudovanie školského športového 

areálu, na elektronizáciu knižnice, na zakúpenie pomôcok a pod., príp. získať sponzorov 

T : priebežne Z : všetci PP  

 

 

Plán práce školy a aktivít je otvorený, bude sa dopĺňať podľa harmonogramu súťaží a ponúk 

kultúrnych a iných podujatí. 

 

 

Plán školy na školský rok 2017/2018 bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 8. 9. 2016  

 

 

 

 

 

............................................  
                                                                                                                     riad. školy 
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Prílohy: 

1. Písomné zverenie spravovania kabinetov, fondu učebníc, fondu žiackej knižnice 

2. Plán kontinuálneho vzdelávania 2017/2018 

 

3. Plán výchovného poradcu  

 

4. Plán  ŠKD 

 

5. Zápisnice a prehľad mimoškolských aktivít PK, MZ v školskom roku 2017/2018  

 

6. Záujmové útvary 

 

7. Prehľad plánovaných aktivít  a súťaží v školskom roku 2017/2018 

 

 

- prílohy sú uložené v riaditeľni ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


