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Školský rok :       2015/2016 
 

 

 

 
 



Organizácia a personálne obsadenie školy 

 

Riaditeľ školy :                                  Mgr. Anna     MALOVÁ 

Zástupca RŠ pre ZŠ:                          Mgr. Viera    KONÁRIKOVÁ 

Zástupca RŠ pre MŠ:                        p. Iveta          PAULOVIČOVÁ 

Výchovný poradca :                          Mgr. Petra      JUSTUSOVÁ 

Vedúca ŠJ :                                        p .Pavol         CRKOŇ 

 

Počet detí MŠ v šk. roku 2015/2016:  24 v celodennej prevádzke a 6 detí v poldennej 

prevádzke. 

Počet žiakov školy v šk. roku 2015/2016: 100, z toho na I. stupni  36 žiakov  a na II. stupni 64 

žiakov, jedna žiačka bude vzdelávaná v zahraničí. V tomto šk. roku bude jedna žiačka 

integrovaná a vzdelávaná podľa variantu "A" ŠZŠ. 

 

 

Trieda :   Počet žiakov :        Triedny učiteľ :                                Aprobácia : 

 

MŠ                   24                 p. Tatiana          VAVRÍKOVÁ               uč. pre MŠ 

                          6                  p. Anna              KOVÁČOVÁ                uč. pre MŠ 

1.                     10                 Mgr. Dana          DEDIČOVÁ                  uč.1.- 4. 

2.                     12                 Mgr. Daniela      GREGOROVÁ             uč.1.- 4. 

3.                     14                 Mgr. Pavol         KADLEC                       uč.1.-4. 

5.                     12                 RNDr. Slavomír FLIMMEL                    MAT-INF    

6.                     14                 Mgr. Petra          JUSTUSOVÁ                SJL-DEJ-ANJ        

7.                       9                 Mgr. Miroslava  CIMERÁKOVÁ           CHE – MAT 

                                             Mgr. Gabriela     CYPRIANOVÁ            VYV (zastupovanie MD) 

8.                     17                 Mgr. Ján             BALÁŽ                          SJL 

9.                     12                 Mgr. Zuzana      KAČÍKOVÁ                  NEJ-ANJ 

                                             Mgr. Pavol         MIČUDA                       KATECHETIKA 

                                           Mgr. Patrik         SOJČÁK                       NBV 

Prevádzkoví pracovníci : 
 

Mgr.. Marianna  CHOVANCOVÁ       ekonómka 

p. Emil               MATÚŠ                      údržbár 

p. Alena            BARKOVÁ                 upratovačka ZŠ 

p. Anna             KVASNICOVÁ          upratovačka ZŠ a pomocná kuchárka 

p. Helena           PREKOPOVÁ            kuchárka 

p. Veronika        RIGOVÁ                    upratovačka MŠ 

 

MZ a PK :  
  

Metodické združenie I. stupňa  –  vedúca :        Mgr. Dana Dedičová 

PK humanitných predmetov –       vedúci :        Mgr. Ján Baláž 

PK prírodovedných predmetov  -  vedúci  :       RNDr. Slavomír Flimmel 

PK výchovných predmetov  - vedúca  :              Mgr. Zuzana Kačíková 



 

Vedenie kabinetov : 
 

Kabinet roč. 1.-4.                                                Mgr. Daniela Gregorová 

Kabinet MAT, CHE, špec uč. CHE                     RNDr. Slavomír Flimmel 

Kabinet VP,  DEJ                                                Mgr. Petra Justusová 

Kabinet  CJ,                                                         Mgr. Zuzana Kačíková 

Kabinet BIO, špec. uč. BIO                                 Mgr. Anna Malová 

Kabinet DT, SJL                                                  Mgr. Viera Konáriková 

Kabinet FYZ,VYV, špec.uč. FYZ                        Mgr. Ján Baláž 

Učebnicový fond, učebňa INF                             Mgr. Pavol Kadlec 

Školská dielňa, PP, TEV, OBV                             Mgr. Pavol Mičuda 

Knižnica                                                               Mgr. Dana Dedičová 

Archív                                                                  Mgr. Marianna Chovancová 

 

Ostatné funkcie a úlohy: 
Mgr. Daniela Gregorová                   - koordinátor výtvarných prác na I. st                                                                                   

                                                           - učiteľ - koordinátor ENV, VMR, NBPD pre I. st 

Mgr. Dana Dedičová                         - písanie zápisníc 

                                                          - koordinátor Zdravej školy za I. st. 

                                                          - koordinátor aktivít v knižnici 

                                                          - školský parlament 

Mgr. Ján Baláž                                  - koordinátor ENV, VMR, NBPD pre II. st                                                                 

                                                          - koordinátor pre projekt Zelená škola, Zdravá škola  za  

                                                             II. st 

                                                          - koordinátor SJL súťaží                                                                        

                                                          - starostlivosť o exteriér školy  

Mgr. Gabriela Cyprianová               - koordinátor výtvarných prác na II. st   

Mgr. Zuzana Kačiková                    - správca jazykovej učebne,   

Mgr. Pavol Kadlec                           - správca PC učebne, správca web stránky školy  

                                                          - koordinátor športových súťaží na I.st 

Mgr. Viera Konáriková                   - učiteľ zdravotník 

                                                          - koordinátor tvorby ŠkVP, koordinátor   

                                                            výchovy k ľudským právam, programu prevencie  

                                                            obezity, programu prevencie kriminality 

Mgr. Slavomír Flimmel                   -  koordinátor matematických súťaží 

                                                         - koordinátor implementácie finančnej gramotnosti 

Mgr.  Pavol Mičuda                         - koordinátor športových súťaží na II. stupni 

                                                         - starostlivosť o školský areál 

                                                         - zberová činnosť 

                                                         - správca učebne v prírode 

                                                         - zástupca zamestnancov, člen Rady školy 

 



Požiarna hliadka:  Mgr.  Juraj Smaha, Mgr. Pavol Kadlec, p.  Emil Matúš ,p. Alena Barková 

 

 

 Organizácia školského roka 

 

 

Vyučovanie:  
 Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína  

2. septembra 2015  (streda).  

 Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).  

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. 

júna 2016 (štvrtok).  

 Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2015:  
25. novembra 2015 (streda) 

 

 Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2016:   
                                                   6. apríla 2016 (streda) 

                               

 

 

Prázdniny :  

PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

 
 

 Časový harmonogram porád 
 

Štvrťročná 19.11.2015  štvrtok 

Polročná  
26.01.2016  utorok,  

klasifikácia sa ukončí  25.01.2016 

Trištvrteročná  20.04.2016  streda 

 

Prázdniny 

 

 

 

 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

 

 

Termín prázdnin 

 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

 

jesenné  28. október 2015 

(streda) 

29. október –  

           30. október 2015 

2. november 2015  

(pondelok) 

vianočné  22. december 2015  

(utorok) 

23. december 2015  

                  – 7. január 2016  

8. január 2016  

(piatok) 

polročné  29. január 2016  

(piatok) 

1. február 2016  

(pondelok) 

2. február 2016  

(utorok) 

Jarné 

 (Trenčiansky 

kraj) 

 26. február 2016  

(piatok)  

29. február –  

           4. marec 2016 

7. marec 2016  

(pondelok) 

veľkonočné  23. marec 2016  

(streda) 

24. marec –  

          29. marec 2016 

30. marec 2016  

(streda)  

letné  30. jún 2016  

(štvrtok)  

1. júl –  

             2. september 2016  

5. september 2016 

(pondelok)  



Koncoročná  
24.06.2016  piatok,  

klasifikácia sa ukončí 23.06.2016 

 

Prehľad plánu  mesačných porád (aktualizovaný priebežne podľa potreby) 

august 2015  
-   organizácia otvorenia školského roka 2015/2016 

-   organizácia školského roka 2015/2016 

   -   triednictvo, predbežné úväzky, kabinety, rozvrh 

   -   náplň práce v týždni 24.8.- 28. 8.2015 

  september 2015 

-   prerokovanie  hodnotiacej správy za rok 2014/2015 

-  prerokovanie  plánu práce školy na školský rok 2015/2016 

-   Školský poriadok, zasadania MZ,PK, poučenie žiakov o BOZ  

-   organizácia aktivít súvisiacich s projektmi DIELNE II., E-TESTOVANIE 

-   plán na september 2015 

-   pedagogická dokumentácia 

-  klasifikácia predmetov, hodnotenie a sebahodnotenie žiakov   

-    rodičovské združenie plenárne 

-     9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia 

-   12. 9. Svetový deň ústneho zdravia 

-   21. 9. Medzinárodný deň mieru 

október 2015 

-   schválenie  hodnotiacej správy za rok 2015/2016 

-  oboznámenie s   plánom aktivít školy na školský rok 2015/2016 

-  schválenie iŠKVP 

- využívanie programu ALF 

- aktivity DIELNE II 

-   plán činnosti na október (24.10. Deň OSN, 2.10. Svetový deň bez násilia, 10.10. Svetový  

    deň duševného zdravia, 16. 10. Svetový deň výživy, týždeň boja proti stresu) 

-   rôzne (posedenie so seniormi, Jabĺčkový deň, zemiakové hody) 

-   účelové cvičenie, 

-   zhodnotenie aktivít v predchádzajúcom mesiaci 

november 2015 
- testovanie 5. ročníka TESTOVANIE 5-2015:  25. novembra 2015 (streda) 

- plán činnosti na november (9.11. Svetový deň slobody, 16.11. Medzinárodný deň tolerancie,   

  12. - 16. 11. Európsky týždeň boja proti drogám) 

- Pracovný poriadok a povinnosti pedagogických zamestnancov  

- vzdelávanie pedagógov 

- BOZ 

- rôzne 

19. 11. 2015 

-   hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok 

-   vyhodnotenie 1. písomných a laboratórnych prác 

-   zhodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 

-   informácie VP 

-   rôzne (zhodnotenie aktivít v predchádzajúcom mesiaci) 

december 2015 

- plán práce na december 2015 

- predvianočné aktivity 

- využívanie programu ALF 

- aktivity DIELNE II 

- zhodnotenie aktivít v predchádzajúcom mesiaci 

- rôzne (1. 12. Svetový deň prevencie proti AIDS, 3.12. Deň postihnutých, 10.12. Deň  

   ľudských práv) 



január  2016 

- plán na január 

- informácie VP o záujme žiakov o SŠ 

- rôzne (zhodnotenie aktivít v predchádzajúcom mesiaci) 

- 1. 1. Vznik Slovenskej republiky  

- 16.1. Svetový deň migrantov a utečencov, 27. 1. Deň spomienky na holokaust) 

26. 1. 2016 

-   klasifikácia a hodnotenie výsledkov za I. polrok 

-   vyhodnotenie 2. písomných a laboratórnych  prác 

-   zhodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 

-   vyhodnotenie aktivít a súťaží v I. polroku 

 -  koniec 1. polroka a organizácia Zimného dňa 

 február 2016 

- plán práce na február 

- organizácia karnevalu 

 - využívanie programu ALF 

- aktivity DIELNE II 

- vzdelávanie pedagógov 

- rôzne (zhodnotenie aktivít v predchádzajúcom mesiaci) 

marec 2016 

- plán práce na marec (8. 3. Deň OSN práv žien , 18.-22.3. Medzinárodný týždeň boja proti  

  rasovej  diskriminácii, 22. 3. Svetový deň vody) 

- príprava žiakov na TESTOVANIE 9 – 2016 

- príprava žiakov na súťaže 

- rôzne (zhodnotenie aktivít v predchádzajúcom mesiaci) 

apríl  2016 
- zápis žiakov do 1.ročníka 

- plán práce na apríl (ENV - apríl - mesiac lesov) 

- Deň Zeme- organizácia 

- príprava programu ku Dňu matiek 

- digitálne zručnosti 

- rôzne (zhodnotenie aktivít v predchádzajúcom mesiaci) 

- TESTOVANIE 9 – 2016, TESTOVANIE 9-2016:  6. apríla 2016 (streda) 

20. 4. 2016 

-   hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za III. štvrťrok 

   -  školenie o BOZP  

   -  vyhodnotenie písomných a laboratórnych prác 

   - zhodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 

   - vyhodnotenie aktivít a súťaží 

 máj  2016 

 -  plán práce na máj (9. 5. Deň Európy) 

 - nácvik programu ku Dňu matiek (druhá májová nedeľa) 

- hodnotenie vzdelávania pedagógov 

   - príprava aktivít na MDD  

   - organizácia koncoročných výletov 

   - rôzne (zhodnotenie aktivít v príslušnom mesiaci 

jún  2016 

- plán na mesiac jún 

- účelové cvičenie a didaktické hry 

- koncoročné výlety 

   - rôzne (zhodnotenie aktivít v príslušnom mesiaci 

24. 6. 2016 

-   záverečné hodnotenie a klasifikácia, vyhodnotenie výsledkov integrovaných žiakov 

-   informácie VP o umiestnení žiakov na SŠ 



-   výsledky aktivít a súťaží 

-   organizácia posledných júnových dní 

-   organizácia ukončenia školského roka 2015/2016 

-   vyhodnotenie činnosti školy za školský rok 2015/2016 

-   príprava priestorov školy pred veľkým upratovaním 

-   zhodnotenie aktivít v príslušnom mesiaci 

-   rôzne 

 

Okrem uvedených porád budú zvolávané mimoriadne (operatívne) porady, kde sa budú riešiť 

aktuálne problémy . Termíny a program  budú oznamované vopred na informačnej tabuli 

v zborovni. 

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 

-   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 

 

Mimoškolská činnosť 

 

 organizovať krúžkovú činnosť s využitím vzdelávacích poukazov, zabezpečovať  vhodné 

podmienky pre ich činnosť , do vedenia krúžkov zainteresovať i miestne spoločenské 

organizácie 

                     T : október 2015                                  Z : ZRŠ, vedúci krúžkov 

 

 podporovať činnosť športových krúžkov  vo voľnom čase, zvýšiť telesnú aktivitu aj po 

vyučovaní  

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

 

 organizovať pre žiakov podujatia rozsiahlejšieho charakteru v spolupráci s RZ ako MDD, 

karneval, Posedenie pri jedličke, posedenie so seniormi 

                     T : priebežne                                        Z : RŠ, RR RZ, PP 

 

 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 

 

 organizovať i naďalej  celoročne zber papiera, viesť žiakov k separovaniu odpadu  

                     T : priebežne                                        Z : Mgr. Mičuda, PP 

 

 pripravovať so žiakmi kultúrne programy pri príležitosti posedenia pri jedličke, ku Dňu 

matiek, Posedenie s dôchodcami ... 



                     T : podľa potreby                                  Z : všetci PP 

 

 naďalej organizovať pre žiakov výstavy, besedy, exkurzie, výlety a iné  podujatia 

                     T : priebežne                                         Z : všetci PP 

 

    podporovať žiakov v polytechnickej výchove prostredníctvom projektu DIELNE II  

   a zavádzaním nových foriem a metód vzdelávania 

                         T: šk. rok 2015/2016                            Z: vyučujúci prírodovedných  

                                                                                          predmetov FYZ, CHE, BIO,            

                                                                                          vyučujúci TEH, koordinátor  

                                                                                          projektu 

 aktívne zapájať žiakov do národného projektu E – testovanie 

                           T: šk. rok 2015/ 2016                            Z: koordinátor e- testovania 

 

Poznámka :  Plán mimoškolských podujatí v školskom roku 2015/2016 je rozpracovaný  

                      v prílohe 

 

 

Práca s pedagogickými zamestnancami 

 

 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 

 

  

 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 

 

 poskytovať pedagogickým pracovníkom všetky informácie o možnostiach a formách 

ďalšieho vzdelávania, sprístupňovať nové predpisy v tejto oblasti 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ, ZRŠ 

 

 študujúcim popri zamestnaní vytvárať optimálne podmienky na štúdium 

                     T :  podľa potreby                                 Z : RŠ, ZRŠ 

 

 

 vytvárať priaznivé podmienky pre sebavzdelávanie učiteľov štúdiom odbornej literatúry, 

poskytovať finančné prostriedky na odborné časopisy a literatúru 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ 

 

 podporovať ďalšie priebežné vzdelávanie učiteľov využívaním služieb MPC 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ 

 

 vytvoriť dostatočný priestor pre tvorivých a dynamických učiteľov 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ, ZRŠ 

 

 uskutočňovať hospitácie s cieľom pozitívne podporiť pedagógov pri uplatňovaní 

moderných vyučovacích metód 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ, ZRŠ 

 

 zabezpečovať vzdelávacie programy na elektronických nosičoch, iniciovať ich pravidelné 

využívanie 



                     T : priebežne                                        Z : RŠ 

 

 školiť pracovníkov v oblasti BOZP a PO  v predpísaných intervaloch  

                     T : podľa potreby                                  Z : RŠ 

 

 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 

 

 

Metodická činnosť 

 

          Metodická činnosť na škole bude organizovaná formou metodického združenia pre roč. 

1.-4. a predmetových komisií humanitných, prírodovedných a výchovných predmetov pre 5. – 

9. ročník  

 

Vedenie metodických orgánov je nasledovné : 

Vedúca MZ pre roč. 1.-4.  :                       Mgr. Dana Dedičová 

Vedúci  PK humanitných predmetov :      Mgr. Ján Baláž 

Vedúci PK prírodovedných predmetov :   RNDr. Slavomír Flimmel 

Vedúca PK výchovných predmetov :         Mgr. Zuzana Kačíková 

 

 

Hlavné úlohy v oblasti metodiky sú nasledovné : 

 vypracovať iŠKVP pre 1. a 5. ročník v súlade s inovovaným iŠVP  

                         T: do 17. 9. 2015                                     Z: všetci PP 

 

 

 vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie  plány v súlade s platnými učebnými 

osnovami,  zapracovať jednotlivé prierezové témy podľa  iŠkVP s dôrazom na 

zapracovanie tém výchovy k manželstvu a rodičovstvu  v prierezovej téme VMR 

a finančnej gramotnosti v prierezovej téme FG 

                          T : do 17. 9. 2015                                    Z : všetci PP 

 

 pravidelne prehodnocovať uplatňovanie ŠkVP vo všetkých ročníkoch, osvojovanie 

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

                          T: priebežne                                          Z: vedúci MZ a PK 

 

 

 poskytovať pomoc a výmenu skúseností učiteľom bez odbornej spôsobilosti a začínajúcim 

učiteľom 

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

                                                                                       

 presadzovanie uplatňovania nových, netradičných metód a foriem práce s využitím IKT 

                     T : priebežne                                         Z : všetci PP 

 

 poskytovať pedagógom informácie získané na metodických podujatiach organizovaných 

MPC a štúdiom odbornej literatúry  

                     T : priebežne                                         Z : všetci PP 



 

 uskutočňovať pravidelne rozbory žiackych prác, hodnotiť ich, porovnávať,  vyvodzovať 

z nich patričné závery a opatrenia 

                     T : priebežne                                         Z : všetci PP 

 

 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 

 

 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 

 

 propagovať mimoškolskú činnosť a jej výsledky medzi žiakmi 

                     T : priebežne                                         Z : vedúci krúžkov, všetci PP 

 

 propagovať výsledky práce a činnosť školy v školskom časopise, v médiách a na webovej 

stránke 

                     T : priebežne                                            Z : všetci PP 

 

 dopĺňať a  upravovať  učebné  osnovy voliteľných predmetov  ŠkVP   

                          T: priebežne                                        Z: vedúci PK 

 

 

Výchovné poradenstvo 
 

 

 poskytovať poradenské služby rodičom i žiakom v oblasti profesijného vývinu žiakov 

                     T : priebežne                                         Z : VP 

 

 spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi, s vedením školy, rodičmi 

a inými odborníkmi pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov 

                     T : priebežne                                         Z : VP 

 

 na  pracovných  poradách,  zasadnutiach  MZ  i  PK  poskytovať  informácie  z  oblasti  

výchovného poradenstva 

                     T : priebežne                                         Z : VP 

 

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

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, venovať im zvýšenú  pozornosť 

                     T : priebežne                                         Z : VP 

 

 pravidelne sa zúčastňovať okresných stretnutí výchovných poradcov, akcií CPPPaP a MP 

zameraných na zvyšovanie odbornosti a informovanosti VP 

                     T : priebežne                                         Z : VP 

 vzdelávať sa prostredníctvom ponúkaných vzdelávaní v oblasti výchovného poradenstva a 

ľudských práv 

                            T: podľa ponuky MPC                         Z: VP 

 

 štúdiom odbornej literatúry zvyšovať svoju odbornosť v oblasti VP 

                     T : úloha stála                                      Z : VP 

 

 



Oblasť BOZP, PO a CO 

 

 poučiť žiakov o zásadách BOZP, oboznámiť ich so školským poriadkom a so zásadami 

BOZ pri vyučovaní  vybraných predmetov  ( TEV, VYV, TEH, FYZ, CHE,...) 

a záujmových útvarov 

                     T : september 2015                              Z : všetci PP, ved. krúžkov 

 

 pravidelne previesť poučenie žiakov o zásadách BOZ pri hromadných akciách, exkurziách 

a školských výletoch 

                     T:  priebežne                                         Z: všetci PP 

 

 pravidelne vykonávať školenie pracovníkov v oblasti BOZP, a PO a preverovať ich 

vedomosti 

           T : priebežne                                       Z : RŠ 

 

 pravidelne uskutočňovať revízie hasiacich prístrojov, elektrospotrebičov a 

elektroinštalácie 

            T : priebežne                                       Z : RŠ 

 

 zabezpečovať OOPP a kontrolovať ich používanie 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ 

 

 predchádzať pracovným a školským úrazom a viesť o nich presnú evidenciu 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ 

 

 

V oblasti CO : 
 

 zmerať a viesť evidenciu veľkosti ochranných masiek pre žiakov i pracovníkov školy 

                     T : september 2015                              Z : RŠ, tr. učitelia 

 

 realizovať 2x účelové cvičenia a 1x didaktické hry s nácvikom opustenia budovy  

v prípade vzniku mimoriadnej situácie 

                     T : október 2015, jún 2016                  Z : ZRŠ, vyučujúci 

             

 Materiálno – technické  zabezpečenie 
 

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

odstraňovať všetky zistené poruchy a nedostatky, 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ 

 

 

 systematicky budovať a vybaviť školskú knižnicu s IKT tak, aby bola vhodná na 

realizáciu výchovno–vyučovacieho procesu i mimoškolských aktivít,                     

   T: priebežne                                               Z : RŠ, vedúca knižnice 

 

 viesť presnú evidenciu o učebnicovom fonde, o školskej knižnici, podľa možností ich 

dopĺňať o nové tituly,  

                     T : priebežne                                              Z : RŠ, Mgr. Kadlec, Mgr. Dedičová 

 

 viesť žiakov i pracovníkov školy k šetreniu školského majetku, k starostlivosti  o budovu 

i školský areál 

                     T : priebežne                                           Z : RŠ, všetci prac. 



 

 racionálne hospodáriť s energiou, palivom a všetkými zverenými prostriedkami 

                     T : priebežne                                         Z : všetci prac. 

 

 zabezpečovať revízie elektrických zariadení, vykurovacieho systému i hasiacich prístrojov 

                     T : priebežne                                         Z : RŠ 

            

 viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami 

                     T: úloha stála                                         Z :  všetci PP 

 

 kabinetné zbierky dopĺňať novými pomôckami a viesť o nich prehľadnú evidenciu 

                    T :  priebežne                                          Z : RŠ, ved. kabinetov 

 

 zabezpečiť dôkladné uskladnenie didaktickej techniky a opravu nefunkčných zariadení 

                    T : priebežne                                          Z : ZRŠ 

 

 financie získavať aj sponzorskými aktivitami i zberovou činnosťou 

                    T : priebežne                                          Z : RŠ, ostatní prac. 

 

 podávať projekty na získanie finančných prostriedkov na dobudovanie školského 

športového areálu, na elektronizáciu knižnice, na zakúpenie pomôcok a pod. 

                     T : priebežne                                         Z : všetci PP 

 

Plán školy na školský rok 2015/2016 bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa  29. 9. 2015 
                                                    

 

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

                                                                                                        riad. školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prílohy  
Plán 

mimoškolskej činnosti v školskom roku 2015/2016 

 

Exkurzie 

 

 

Miesto    Predmet Ročník Termín Zodpovedný 

Elektráreň Ilava 

 

FYZ, 9. MÁJ Mgr. Baláž 

Sklárne RONA Led.Rovne FYZ 8. MÁJ Mgr. Baláž 

FIGARO Trnava RGV II. st. OKTÓBER Mgr. Justusová 

    

 

 

Bábkové divadlo Žilina SJL 1.-3. roč.  

 

Mgr. Kadlec 

DK Púchov VLA,PRV 1.-3. roč. APRÍL-MÁJ Mgr. Dedičová 

 

Slovenský Betlehem 

Rajecká Lesná, KIA 

Krasňany 

NBV, TEH 5.-9. roč. FEBRUÁR Mgr. Mičuda 

 

 

+ exkurzie podľa ponúk    Mgr.Konáriková 

 

 

 Besedy 

 
S kým Predmet Ročník Termín Zodpovedný 

 S rybárom PRV,PDA 1. – 3. roč. DECEMBER Mgr. Kadlec 

 S poľovníkom 

 

PRV,PDA  1. – 3. roč. APRÍL Mgr. Dedičová 

 S hasičmi PT OŽZ I. a II. st. OKTÓBER Mgr. Kadlec 

 S rehoľníkom NBV 5. – 9. roč. FEBRUÁR Mgr. Mičuda 

 So zlatokopom BIO I. a II. st. MAREC Mgr.Konáriková 

 

 CPPP a P, ÚPSV a R PT OSR 8. , 9. tr.  NOVEMBER- 

MÁJ 

Mgr. Justusová 

 

 

S policajtom (prevencia 

kriminality) 

Prevencia 

kriminality 

I., II. st MÁJ Mgr.Konáriková  

 

+ besedy podľa ponúk    Mgr.Konáriková 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kultúra 

 

 

Akcia  Ročník Termín Zodpovedný 

Výchovný koncert  I., II. st. I.,II. polrok Mgr.Konáriková 

Najzaujímavejšie podujatie 

šk. knižnice 

 I.,II. st. OKTÓBER Mgr. Dedičová 

Filmové predstavenie  I.,II. st. DECEMBER Mgr.Konáriková 

Vianočný koncert  I.,II. st. DECEMBER Mgr.Malová 

Týždeň hlasného čítania  I. st APRÍL Mgr. Dedičová 

Noc s Andersenom  I., II. st. MAREC Mgr. Dedičová 

Koncert ZUŠ  I.,II.st.  MÁJ Mgr. Malová 

     

+ podujatia podľa ponúk    Mgr.Konáriková 

     

 

 

 

 

Výstavy a výzdoba  
 

Názov   Termín Zodpovedný 

Výstava kníh spojená 

s predajom 

 I., II. st. podľa ponúk Mgr.Konáriková 

Vianočná kniha  I., II. st. DECEMBER Mgr. Mičuda 

Jesenné aranžovanie  s 

výstavou     ovocia 

a zeleniny      

 I., II. st. OKTÓBER Mgr.Mičuda /II.st 

Mgr. Dedičová/I.st 

Vianočné aranžovanie  I., II. st. DECEMBER Mgr. Dedičová/I.st 

Mgr. 

Konáriková/II.st 

Veľkonočné aranžovanie  I., II. st. MAREC Mgr. Baláž 

 

Výstava detských ilustrácií  I., II. st. priebežne Mgr. Gregorová 

 

Výzdoba podľa roč. období  I., II. st.  Mgr. Dedičová 

 

Vianočná výzdoba interiéru 

 

  DECEMBER Mgr. Baláž 

+ iné podujatia podľa ponúk     

 

Súťaže a olympiády 

 

Súťaž Termín  Zodpovedný 

Malý futbal Všetky  predmetové 

a športové súťaže sú  

uskutočňované na základe 

termínovníkov súťaží a 

olympiád 

 Mgr. Mičuda 

Stolný tenis, ch  Mgr. Konáriková 

Minifutbal ml.,st.žiaci  Mgr. Mičuda/II. st. 

Mgr. Kadlec/I. st 

Matematická olympiáda   RNDr. Flimmel 



MAKS   RNDr. Flimmel 

Pytagoriáda 

 
  RNDr. Flimmel/II.st 

Mgr.  Dedičová/I. st. 

Matematický Klokan   RNDr. Flimmel/ II. st 

Mgr. Dedičová/I. st 

Biblická olympiáda   Mgr. Dedičová 

Šaliansky Maťko   Mgr. Baláž 

 

Hviezdoslavov Kubín   Mgr. Baláž/II. st 

Mgr. Dedičová/I. st. 

OSJL   Mgr. Baláž 

 

Slávik Slovenska   Mgr. Gregorová 

 

Biologická olympiáda – 

kat. D,C 
  Mgr. Malová 

 

Na bicykli bezpečne   Mgr. Kadlec 

 

OFMS   Mgr. Kadlec/I. st. 

Mgr. Mičuda/II. st. 

Športová liga I. st   Mgr. Kadlec 

 

Plavecký výcvik  

 
  Mgr. Kadlec 

 

Škola v prírode 
 1.,2.,3. tr. Mgr. Malová 

Lyžiarsky výcvik 

 
 8.,9. tr. Mgr. Malová 

 

+ iné súťaže podľa 

harmonogramu 
   

Mgr. Konáriková 

 

 

Iné podujatia 

 

 

Tradičné aktivity Termín Triedy Zodpovedný 

Deň zdravej výživy –Dary 

Zeme 

OKTÓBER I.,II. st. Mgr. Konáriková/ II. st 

Mgr. Dedičová/I. st. 

Výstup na 101 hradov - 

Lednica 

OKTÓBER II. st Mgr. Baláž 

 

Posedenie s dôchodcami OKTÓBER (podľa 

požiadavky obce) 

I., II. st. Mgr. Malová 

Posedenie pri jedličke DECEMBER I.,II. st. Mgr. Konáriková 

Školská akadémia, Zimný 

deň 

JANUÁR I. II. st. Mgr. Malová 

Karneval JANUÁR 

 

I.,II. st. ZRŠ pri ZŠ s MŠ 

Tehlička pre Afriku FEBRUÁR I.,II. st. Mgr. Mičuda 



Rasizmus je hnus 

 

MAREC I.,II. st. Mgr. Dedičová/I. st 

Mgr. Kačíková/II. st 

Deň Zeme APRÍL I.,II. st. Mgr. Konáriková 

Zápis do I. ročníka APRÍL MŠ Mgr. Malová 

FajčenieNIE MÁJ  

I.,II. st. 

Mgr. Kadlec 

Deň matiek   MÁJ   

I.,II. st. 

Mgr. Konáriková 

Stavanie mája 30. 4.  I.,II. st. Mgr. Malová 

MDD 1. 6.  I.,II. st. Mgr. Konáriková 

 

+ ostatné podujatia podľa 

ponúk 

  Mgr. Konáriková 

 

 

 

Projekty 

 

Názov projektu Termín Triedy Zodpovedný 

Záložka do knihy SEPTEMBER-

OKTÓBER 

I., II. st. 

 

Mgr. Dedičová 

 

 

Hravo ži zdravo 

OKTÓBER- 

DECEMBER 

5. trieda 

 

RNDr. Flimmel 

 

 

Zelená škola 

SEPTEMBER - JÚN I.,II. st.  

 

Mgr. Baláž 

 

 

Školské ovocie 

SEPTEMBER - JÚN I.,II. st.  

 

Mgr. Konáriková 

 

DIELNE II SEPTEMBER - JÚN II. st. Mgr. Malová 

 

e-testovanie SEPTEMBER - JÚN II. st.  Mgr. Konáriková 

 

+ iné vyhlasované 

projekty 

   

 

 

Výlety 

 

Všetci triedni učitelia  plánujú so svojimi triedami uskutočniť koncoročné poznávacie výlety 

v mesiacoch máj – jún. 

 

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

iných podujatí. 

 

 

 



 

 

 

Záujmové útvary 

 

1. Prváčik                                     1.tr.         Mgr. Dedičová 

2.  Dramatický                             II. st.        Mgr.  Baláž 

      3.   Turistický                               II. st.         Mgr. Mičuda 

      4.   Tretiačik                                  3. tr.         Mgr. Kadlec 

      5.   Počítačový                              II. st.         Mgr. Chovancová 

      6.   Matematicko- informačný      II. st.          RNDr. Flimmel 

      7.   Športový                                  II. st.         Mgr. Konáriková  

      8.  Hravá angličtina                      2. tr.           Mgr. Gregorová 

      9.   Folklórny                           I., II. st.           p.    Šeligová 

     10.  Futbalový                           I., II. st.           Ing.  Barka  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plán 

spolupráce ZŠ s MŠ v Lednici a Kvašove 

 

-   Prerokovanie požiadaviek kladených na 5-6 ročné deti v príprave na vstup do ZŠ 

                          T:   november 2015                          Z:  uč. 1roč. a MŠ 

   

-   Príprava na školu – prednáška uč. 1. ročníka na zasadnutí ZRŠ v MŠ 

                          T:  január 2016                                  Z:  RŠ Kv. a ZRŠ Led. 

 

-   Slávnostný zápis 5 – 6 ročných detí do 1. roč. ZŠ 

                          T: apríl 2016                                      Z: RŠ, ved. MZ 

 

-   Návšteva detí MŠ v 1. ročníku ZŠ 

                          T: marec   2016                                   Z : RŠ, ZRŠ MŠ, uč. 1.roč. 

 

 

 

 

 

 

                                                       Plán 

spolupráce s inými organizáciami 
 

S Obecným úradom Lednica :                         

                 -  pomoc pri vykášaní trávy v priestoroch školského areálu a okolí 

                             T:  september 2015, jún 2016 

                 -  zabezpečenie kultúrneho programu na posedenie s dôchodcami 

                              T:  november 2015 

                 -  zabezpečenie kultúrneho programu na Vítanie detí do života 

                                                         T:  máj 2016 

                 - finančné zabezpečenie posedenia pri jedličke 

                                                         T: december 2015 

                 -  zabezpečenie kultúrneho programu  na Deň matiek  

                             T :  máj 2016 

                 -  finančné zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 3. ročníka 

                             T:   apríl 2016 

                 -  aktívna účasť na predvianočnej akcii obce 

                                                               T:  december 2015 

            - účasť starostu obce na slávnostných akciách 

                        T:  priebežne 

                 -  odmeňovanie najlepších žiakov školy 

                             T:  jún 2016 

 

S Obecným úradom Kvašov 
                -  spoluúčasť na financovaní plaveckého výcviku pre žiakov 3.. ročníka 

                           T :  apríl 2016 

                - odmeňovanie najlepších žiakov školy 

                 T :  jún  2016 

                - finančná pomoc pri zabezpečovaní aktivít v rámci spolupráce so ZŠ  

                                                              T : priebežne 

          - spolupráca s kultúrnou komisiou pri OÚ/potreba kultúrnych programov/ 

                                                              T : priebežne 

 



 

 

S miestnymi organizáciami a klubmi : 
          -   poskytnutie priestorov školy Klubu stolného tenisu na stolnotenisový  

                    turnaj dospelých, obecnú stolnotenisovú ligu a „Ligu Panstva lednického“ 

                                                                                 T:  október – marec, 2x týždenne 

                - organizovanie žiackeho stolnotenisového turnaja Klubom ST 

                       T: február 2016 

                -  poskytnutie asfaltového ihriska  TJ Hradčan na turnaj v malom futbale 

                                            T: júl 2016 

                - poskytnutie priestorov ZŠ  pre MC VLOČKA 

                                                                                 T: október 2015 – jún 2016 

                -  využívanie futbalového ihriska TJ Hradčan  na hodiny TV 

                                                                                 T: priebežne 

                - vedenie športového krúžku členmi TJ Hradčan  

                                                                                  T: október- jún 

                - ukážka požiarnej techniky členmi Hasičského zboru Lednica 

                                                  T : október 2015 

                - pomoc pri nábore žiakov do žiackeho hasičského družstva 

                                      T : podľa požiadavky   

              

                - účasť folklórnej skupiny Ledničanka pri akciách na zachovanie tradícií ( stavanie  

                  mája a pod.) 

                                                                                   T: podľa potreby 

                 

 

 

 

 

 

V Lednici dňa 29. 9. 2015 


