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PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020  

 

Riaditeľ školy: PhDr. Janka Pohorelská 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Hendlová 

Počet žiakov školy na začiatku školského roka 2019/2020: 54 

Triedy, ročníky, počty žiakov, triednictvo: 

 

Trieda     Ročník                                        Počet žiakov                   Triedny učiteľ 

 
I.            2.r. + 3. r. var. A                               10       4/6                      Mgr. Janka Mrnková  

II.           4r. var. B + 4 IVP (var. B a C)           5       1/4                      Mgr. Lýdia Bálintová  

III.          4.r. + 5.r. var A                                   9       4/5                      Mgr. Petra Foľková 

IV.          6.r. var. A + 6. a 8.r. var. B              10       8/2                      Mgr. Marta Kožiaková  

V.           7.r. + 8. r. var. A                               11       6/5                      Mgr. Denisa Mináčová  

VI.          9. r. var. A a 9. a 10. r. var. B             9      7/1/1                    Mgr. Ivana Pastýrová 

 

Ostatní pedagogickí zamestnanci 

 

Renata Demeová – pedagogický asistent na úv. 0,5 

Ján Vranský – pedagogický asistent 

Mária Zigmundová - pedagogický asistent 

 

Školský klub detí pri ŠZŠ v Klenovci: 

 

I. oddelenie ŠKD – 8 žiakov     2. - 5. roč. – Anna Koldrásová 

II. oddelenie ŠKD – 9 žiakov     2. - 5. roč. -  Mgr. Miroslava Slatinská  

 

Nepedagogickí zamestnanci 

 

Ing Andrea Migaľová – ekonomická zamestnankyňa školy  

Monika Neumannová – upratovačka 

Juraj Majorský - školník 

 
Rozdelenie funkcií na úrovni stredného manažmentu školy: 

 

Výchovný  a kariérový poradca                                                      Mgr. Denisa Mináčová 

Vedúci MZ                                                                                      Mgr. Janka Mrnková 

Školský koordinátor pre prevenciu DZaSPJ                                   Mgr. Marta Kožiaková 

Školský koordinátor pre výchovu k MRaVZ                                  Mgr. Lýdia Bálintová 

Školský koordinátor pre environmentálnu výchovu                       Mgr. Ivana Pastýrová 

Vedenie školskej kroniky                                                                Mgr. Lýdia Bálintová 

Vedenie fondu učebníc                                                                   Mgr. Petra Foľková 

Zástupca zamestnancov                                                                  Mária Zigmundová 

Požiarny technik a technik pre oblasť BOZP                                 Juraj Majorský 

Predseda rady školy                                                                        Mgr. Janka Mrnková 

Správca počítačovej učebne                                                            Ing. Albert Máté 
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Záujmové útvary detí                                                                    Vedúci záujmového útvaru 

Krúžok strigy Agáty                                                                       Mgr. Lýdia Bálintová 

Enviro                                                                                             Mgr. Ivana Pastýrová 

Futbalový                                                                                       Ján Vranský  

Šepkáčik                                                                                         Mgr. Denisa Mináčová                                                                                             

Športový                                                                                         Mgr. Marta Kožiaková 

Tanečný                                                                                          Renáta Demeová 

                                                                                          

Záujmové útvary v rámci ŠKD 

Tvorivý                                                                                           Anna Koldrásová 

Jazykový                                                                                         Mgr. Miroslava Slatinská 

 

Organizácia školského roka 2019/2020 

 
1. Školský rok sa začína 1. 9. 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. 9. 2019 (pondelok). 

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

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

30. júna  2020 (utorok). 

4. Termíny školských prázdnin: 

 jesenné prázdniny –         30. 10. – 31.10. 2019 

 vianočné prázdniny –      23. 12. 2019 – 07. 01. 2020 

 polročné prázdniny –       03. 02. 2020 

 jarné prázdniny –             24.02. – 28.02. 2020 

 veľkonočné prázdniny –  09.04. – 14.04. 2020 

 letné prázdniny –             01.07. – 31.08. 2020 

 
Časový harmonogram zasadnutí Pedagogickej rady školy:  

 

02. 09. 2019  -   zasadnutie PR zamerané na organizáciu a plánovanie nového školského roka. 

18. 11. 2019  –  zasadnutie PR zamerané na stav edukácie v prvom štvrťroku školského roka. 

23.01. 2020 –  zasadnutie PR zamerané na polročné hodnotenie a klasifikáciu edukačných 

výsledkov a hodnotenie procesu edukácie. 

16. 04. 2020 –   zasadnutie PR zamerané na stav edukácie v treťom štvrťroku školského roku. 

23. 06. 2020 –   zasadnutie PR zamerané na hodnotenie a klasifikáciu edukačných výsledkov 

                          v druhom polroku školského roku . 

30. 06. 2020 -   zasadnutie PR zamerané na vyhodnotenie výsledkov a procesu edukácie za 

                         celý školský rok. 

 
Časový harmonogram konania pracovných porád: 

Jedenkrát v mesiaci – spravidla v prvý pracovný deň v mesiaci. 

 

Školenia BOZP a PO: 

Školenie BOZ a PO – všetci zamestnanci – október 2019 

Cvičný požiarny poplach – október 2019 

 

Zasadnutia MZ 

- podľa plánov práce MZ 
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Východiská pre tvorbu Plánu práce školy na školský rok 2019/2020: 

 

 Štátny vzdelávací program 

 Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení neskorších predpisov 

 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027 

 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 

 Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja  

stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2014-2020  

 Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím 

 Koncepčný zámer rozvoja Špeciálnej základnej školy v Klenovci na obdobie rokov 2018-

2023, (PhDr. Janka Pohorelská, október 2018) 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 

SWOT analýza školy 

 

Nasledujúca SWOT analýza charakterizuje podmienky pre výchovu a vzdelávanie na našej  

škole. 

 

Silné stránky: 

 

 kvalitný školský vzdelávací program, 

 ITV na I. stupni, 

 riadenie školy,  uplatňovanie princípov demokracie a humanizmu v procese riadenia, 

 hodnoty školy,  

 priaznivá psychosociálna klíma školy, príjemná rodinná atmosféra v škole, 

 uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, morálky, práva a proti        

všetkým formám intolerancie, násilia, diskriminácie, 

 udržiavanie tradícií školy,  

 využívanie alternatívnych prvkov, inovatívnosť edukácie, 

 vysoká odbornosť vyučovania, 

 tím tvorivých, flexibilných a kreatívnych zamestnancov, 

 vysoká úroveň profesijného rozvoja zamestnancov, ďalšie vzdelávanie 

a sebavzdelávanie,  

 dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, ako aj medzi samotnými zamestnancami, 

 dobrá počítačová gramotnosť učiteľov, 

 webová stránka školy, 

 dobré meno školy medzi širšou verejnosťou,  

 personálny systém - nový hodnotiaci systém pedagogických zamestnancov, 

kompetenčné profily. 

 

Slabé stránky: 

 

 vysoký počet žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 nezáujem žiakov a rodičov o ďalšie vzdelávanie, 

 nedostatok priestorov v škole, 

 zlý technický stav budov.  
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Návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov:  

 

Zapojiť sa do projektu zameraného na zlepšenie technického stavu bodov školy a zníženie 

energetickej náročnosti budov.  

 

Príležitosti: 

 

 zlepšenie stavu budovy,  

 získavanie sponzorov, 

 získavanie financií z mimorozpočtových zdrojov, tvorba projektov zameraných na  

modernizáciu učebných pomôcok, 

 

Ohrozenia:  

 

 znižovanie počtu žiakov školy, 

 postupný zánik špeciálnych škôl z dôvodu integračnej inkluzívnej edukácie, 

 nezáujem podnikateľských subjektov o spoluprácu so školou,  

 zvyšovanie nákladov na prevádzku školy,  

 znižujúca sa úroveň kvality života rodičov,  

 vysoký počet vymeškaných hodín z dôvodu dlhodobej chorobnosti žiakov, chronicita 

ochorení, nedodržiavanie liečebného režimu,   

 nedostatok finančných prostriedkov, 

 nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov, 

 vysoká zaťaženosť učiteľov. 
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PEDAGOGICKÁ  STRATÉGIA 

 

VÍZIA (čo chceme?) 

 

„Chceme byť školou, do ktorej chodia deti rady.“ 

 

HODNOTY  ŠKOLY 

 

Sloboda, zodpovednosť, múdrosť, ľudskosť, 

demokracia, láska,  komunikácia, spolupráca, dôvera, 

tolerancia, akceptácia, úcta, úprimnosť, otvorenosť, 

partnerstvo, uznanie, dôslednosť, vzájomná pomoc, 

príjemná atmosféra.  

MOTTO našej školy a názov 

Školského vzdelávacieho programu 

„Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do 

života pripravíme.“ 

 

 

ROZVOJOVÉ CIELE ZAMERANÉ 

NA ŽIAKA 

 

 

1. Od školského roku 2019/2020 dosiahne každý žiak 

variantu A končiaci PŠD aspoň nižšiu 

reproduktívnu úroveň čitateľskej gramotnosti 

v dizajn štúdie PIRLS. 
 

2. Od školského roku 2022/2023 bude vedieť každý 

žiak končiaci PŠD vytvoriť a prezentovať projekt 

z predmetu Príprava pre život na zvolenú tému.   

 

STRATEGICKÝ CIEĽ ROZVOJA 

ŠKOLY 

Do 30. 8. 2023 vytvoriť a zrealizovať systém 

autoevalvácie školy. 
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ÚLOHY 

 

1. Vzdelávať sa v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, ako aj finančnej gramotnosti.    

T: podľa ponuky na trhu, sebavzdelávanie                                                   Z: Pohorelská 

            Kompetencie učiteľa potrebné na realizáciu cieľa: 

 

 Poznať všetky úrovne čitateľskej gramotnosti v štúdii PIRLS, rozumieť im. 

 Poznať teoretické základy čitateľskej gramotnosti. 

 Vedieť diagnostikovať úroveň rozvoja čitateľskej gramotnosti každého 

žiaka. 

 Vedieť plánovať učebné ciele na vyučovaciu hodinu, ciele zamerané na 

žiaka, vhodné spôsoby (stratégií, metód a foriem) na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti s dôrazom na metakognitívne zručnosti. 

 Vedieť navrhnúť a realizovať úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v praxi. 

 Vedieť vyhodnotiť realizáciu úloh na rozvoj ČG a navrhnúť korekcie na 

zefektívnenie edukačného procesu. 

 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť výberom vhodných textov zameraných na 

osobnostný rozvoj žiaka a etické aspekty v súlade s obsahom svojho 

aprobačného predmetu. 

 Vedieť hodnotiť vlastné vyučovanie v oblasti rozvoja čitateľskej 

gramotnosti, a to využitím rôznych nástrojov na zistenie nielen výsledkov 

učenia sa žiaka, ale aj spätnej väzby od žiakov.  

 Vedieť si vybrať a realizovať adekvátne diagnostické metódy na 

identifikáciu učebného štýlu žiaka.  

 Vedieť  formulovať učebný štýl žiaka a vyvodzovať závery (metódy, formy, 

prostriedky). 

 
 

Plán práce školy pre školský rok 2019/2020 

 

1. Od školského roku 2019/2020 dosiahne každý žiak variantu A končiaci PŠD aspoň 

nižšiu reproduktívnu úroveň čitateľskej gramotnosti v dizajn štúdie PIRLS. 
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2. Zúčastňovať sa odborných seminárov, konferencií, vzdelávacích podujatí organizovaných 

rôznymi organizáciami, metodickými centrami k téme rozvoja kľúčových kompetencií 

žiakov, ITV , projektového vyučovania. 

T: podľa ponuky na trhu                                                                                Z: Pohorelská 

3. Na zasadnutiach MZ naďalej venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, 

finančnej gramotnosti ako aj zlepšovaniu klímy v triedach.  u žiakov. Zamerať sa na tvorbu 

portfólia zameraného na oblasť čitateľskej gramotnosti.  

T: na zasadnutiach MZ                                                                            Z: Mrnková 

4. Na začiatku šk. roku a na konci šk. roku realizovať vstupné a výstupné testy ČG zamerané 

na 1. úroveň ČG.  

T: do konca októbra 2019                                                                       Z: Hendlová, Mrnková 

5. Naďalej rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach:  

a) Dbať na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách. 

b) Do edukačného procesu zaraďovať úlohy  zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

c) Premyslene a systematicky rozvíjať aktívnu slovnú zásobu žiakov. 

d) Učiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať verbálne i písomne celými vetami.   

e) Rozvíjať u detí schopnosť komunikovať a argumentovať v písomných aj ústnych      

prejavoch. Učiť ich viesť rozhovor, počúvať, argumentovať, reagovať na kritiku. 

f) Postupne rozvíjať schopnosť žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne     

zdroje informácií, osvojovať si metódy individuálneho štúdia, samostatnej práce      

s informáciami a prezentovať informácie.     

g) Rozvíjať čitateľské kompetencie na všetkých vyučovacích hodinách, v ŠKD,                          

v  mimoškolskej  a záujmovej činnosti.   

h) Využívať metódy tvorivej dramatizácie, grafické, pohybové, hudobné, výtvarné aktívne 

vyjadrenie sa žiakov.  

i) Motivovať žiakov k mimočítankovému čítaniu, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe 

a k literatúre. Viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej 

klasickej     a modernej literatúry. 

j) V edukačnom procese efektívne využívať školskú knižnicu, ako aj ostatné dostupné 

knižnice v okolí, detské časopisy a časopisy vhodné pre mládež. 

k) Pripravovať rôzne netradičné, zábavno-súťažné aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej     

gramotnosti a čitateľských zručností, regionálnu súťaž v prednese poézie a prózy, 

popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí. 

l) Podporovať literárnu tvorbu detí a žiakov, príspevky uverejňovať  v školskom časopise. 

m) Do ponuky záujmových útvaroch zahrnúť krúžok literárnej, či dramatickej výchovy.  

T: celý školský rok                                                                         Z: všetci PZ 

6. Zabezpečiť žiakom prístup ku knihám a vytvoriť podmienky na čítanie.  

T: do konca septembra                                                                    Z: Pohorelská, Hendlová 

7. Využívať IKT, výukové programy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, didaktické 

a metodické materiály na stránke NÚCEM.  

T: celý školský rok                                                                        Z: Hendlová, Mrnková 

8. V  súvislosti  s  Medzinárodným  mesiacom  školských  knižníc  v prípade vyhlásenia sa 

zapojiť  do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 

T: v mesiaci vyhlásenia                                                               Z: Hendlová 
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      ÚLOHY 

 

1. V rámci metodického združenia venovať zvýšenú pozornosť predmetu Príprava pre život 

– charakteristika, ciele, obsah, proces, komunikácia, metódy.  

T: celý školský rok                                                                             Z: Mrnková 

2. Prehodnotiť, analyzovať a navrhnúť korekcie učebných osnov predmetu Príprava pre život 

v zmysle rozvojových cieľov školy. V súlade s korekciami prepracovať texty a pracovné 

zošity k predmetu. 

T: do 30.11. 2019                                                                                   Z: Mrnková, Mináčová 

3. Absolvovať vzdelávanie – Projektové vyučovanie.  

T: školský rok (podľa dostupnej ponuky)                                         Z: Pohorelská 

2. Od školského roku 2022/2023 bude vedieť každý žiak končiaci PŠD vytvoriť projekt 

z predmetu Príprava pre život na zvolenú tému.   

 

      Kompetencie učiteľa potrebné na realizáciu cieľa: 

 Dobre poznať a orientovať sa v ŠkVP. 

 Dobre poznať a orientovať sa v predmete Príprava pre život - 

charakteristika, ciele, obsah, proces, komunikácia a nadväzujúcich  

prierezových témach. 

 Poznať a vedieť aplikovať projektovú metódu a projektové vyučovanie. 

 Vedieť použiť vhodné metódy vo vyučovaní tohto predmetu.  

 Vedieť prierezové témy ŠkVP aplikovať do ostatných predmetov.  

 Vedieť plánovať a koordinovať edukačný proces v triede a usmerňovať 

výchovné pôsobenie ostatných učiteľov v triede.  

 Vedieť uskutočňovať špeciálnopedagogickú diagnostiku každého žiaka, 

poznatky ŠPD využívať v  individuálnom prístupe ku každému žiakovi. 

 Vedieť kompetentne hodnotiť a kvalitne motivovať žiakov. 

 Vedieť analyzovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a uskutočňovať 

potrebné opatrenia na  ich zlepšenie. 

 Vedieť používať metódy a stratégie sociálneho rozvoja podľa individuálnych 

potrieb žiaka v súčinnosti s rodinou a rodinným prostredím. 

 Vedieť plánovať a projektovať edukačný proces v triede.  

 Poznať profesionálnu orientáciu žiakov a usmerňovať ju, poznať nadanie, 

talent, záujmy detí. 

 Vedieť používať IKT technológie a vedieť rozvíjať IKT zručnosti u žiakov.  
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4. V rámci MZ pripravovať a realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na projektové 

vyučovanie. 

T: podľa plánu MZ                                                                                    Z: Mrnková, vedenie  

5. Vo vzťahu k žiakom v edukácii: 

 Vytvárať a upevňovať u žiakov autentické sociálne a spoločensky prospešné postoje 

a hodnoty. 

 Pomáhať žiakom  rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov. 

 Rozvíjať osobnosť žiaka, jeho pozitívne stránky, rozumové aj fyzické schopnosti tak, 

aby získal kľúčové kompetencie človeka. 

 Vychovávať žiakov k slobode a zodpovednosti, slobodnému rozhodovaniu  

a zodpovednému konaniu. 

 Pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe zdôvodneného rozhodnutia, a to i v    

prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita). 

 Učiť  žiakov samostatnosti, zodpovednosti za svoju prácu, učiť žiakov hodnotiť svoju 

prácu ako aj prácu ostatných žiakov. 

 Učiť žiakov vyhľadávať informácie, pracovať s informáciami. 

 Učiť žiakov prezentovať svoju prácu, vystupovať, vyjadrovať sa, argumentovať.  

 Učiť žiakov pracovať v tíme, spolupracovať, tolerovať a prijímať názory iných.  

 Formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými, vytvárať a zvládnuť priateľské 

vzťahy.  

 Rešpektovať názory žiakov, umožniť im vyjadriť sa v rámci školy  v oblastiach, ktoré 

sa ich dotýkajú.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uplatňovať efektívne nástroje na zisťovanie kvality edukačného procesu. Poskytovať 

objektívnu spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom. Výsledky  kontrolnej a hodnotiacej 

činnosti analyzovať, prijímať opatrenia na zlepšenie, vyhodnocovať, využívať pri plánovaní 

profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.   

T : školský rok                                                                   Z: Pohorelská, Hendlová 

2. Uplatňovať primárnu funkciu a poslanie poradných orgánov riaditeľa, napomáhať internému 

vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovať vyučovanie učiteľov, monitorovať kvalitu edukačného 

procesu.  

T : školský rok                                                                     Z: Pohorelská, Hendlová, Mrnková 

3. Posilniť kontrolnú funkciu metodického združenia zameranú na zvyšovanie kvality 

edukačného procesu.  

T: školský rok                                                                    Z: Pohorelská 

Ďalšie úlohy vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov na 

školský rok 2019/2020 a Koncepčného zámeru rozvoja školy. 
 

VEDÚCI PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 
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4. Venovať pozornosť autoevalvačnému procesu ako autoregulačnému mechanizmu vlastnej 

pedagogickej práce školy. Sústrediť pozornosť aj na spoluprácu s rodinou a inými 

organizáciami.  

T: vždy                                                                            Z: Pohorelská, Hendlová, Mrnková 

5. Pri realizácii sebahodnotiaceho procesu využívať výstupné materiály národného projektu 

„Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. 

Výstupy z projektu sú zverejnené na www.ssiba.sk v časti Projekty ESF.  

T : školský rok                                                              Z : Pohorelská     

6. Vypracovať a systematicky vyhodnocovať Plán profesijného rozvoja PZ, prínos vzdelávania 

PZ pre školu, identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu edukačného procesu.  

T : školský rok                                                              Z: Pohorelská   

7. Pripraviť systém internej autoevalvácie školy. Navrhnúť oblasť internej autoevalvácie, 

stanoviť ciele a kritériá hodnotenia kvality procesov a výsledkov výchovy a vzdelávania. 

Vytvoriť plán autoevalvácie. Venovať pozornosť systému vyhodnocovania stav procesov 

a výsledkov výchovy a vzdelávania vo vzťahu k cieľom.  

T: do 15.7.2020                                                            Z: Pohorelská 

 

 

 

 

 

 
1. Vypracovať plán práce MZ na školský rok 2019/2020 a Plán aktivít na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti. 

T: do 17.9.2019                                                                                        Z: Mrnková 

2. Zamerať sa na kontrolnú činnosť edukačného procesu so zreteľom na zvyšovanie kvality 

výchovy a vzdelávania žiakov. Identifikovať silné a slabé stránky edukačnej činnosti, jej 

skvalitňovanie prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie. V rámci MZ sa 

naďalej venovať rozvíjaniu čitateľskej a finančnej  gramotnosti, ako aj systematickej práci 

triedneho učiteľa. 

3. Zasadnutia MZ zamerať na tvorbu portfólia vytvoreného z úloh a testov na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti žiakov.  

4. Naďalej venovať pozornosť skvalitňovaniu tvorby portfólia učiteľov. Postupne tvoriť 

kompletizovať portfóliá (PL, úlohy, testy) z jednotlivých predmetov 

5. Zameriavať sa na skvalitňovanie autoevalvačného procesu vlastnej pedagogickej práce.  

6. Na zasadnutiach MZ venovať pozornosť projektovému vyučovaniu. Pozornosť zamerať na 

prípravu edukačného procesu s projektovou metódou, jeho realizáciu a vyhodnotenie. 

7. Oboznámiť sa s príručkou autorov Bačová, Novak Ducká a Onušková Projektové 

vyučovanie v edukačnom procese, príp. s inou dostupnou literatúrou zameranou na 

projektové vyučovanie. 

(https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/bacova_kol_projekt_vyucovanie_web.pdf) 

8. Plniť úlohy uvedené pri cieľoch č. 1. a 2. 

8. Zamerať sa na uplatňovanie účinných pedagogických inovácií v edukačnom procese, ktoré 

smerujú k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných 

a sociálnych postojov a hodnôt.  

9. Využívať premyslené zvolené stratégie vyučovania s cieľom zabezpečiť optimálny učebný 

výkon žiaka a kladením dôrazu na širšie uplatňovanie úloh rozvíjajúcich vyššie 

myšlienkové procesy.  

VEDÚCI METODICKÉHO ZDRUŽENIA 

 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/bacova_kol_projekt_vyucovanie_web.pdf


12 
 

10. Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a 

žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii 

špecifikovania ich učenia sa, angažovania sa a výchovno-vzdelávacích potrieb, pri 

hodnotení účinnosti vyučovania učiteľom.  

11. Pravidelne analyzovať a vyhodnocovať úspešnosť plnenia cieľov, zámerov 

a pedagogických stratégií v ŠkVP, identifikovať príčiny neúspešnosti.  

12. Spolupracovať s vedením školy na procesoch riadenia školy, podporovať priaznivú 

sociálnu klímu v triedach, v škole, tímovú spoluprácu a vzájomnú podporu v triednych 

kolektívoch. podieľať sa na vzájomných vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi 

navzájom. Zamerať pozornosť na zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi učiteľmi, 

učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom.  

13. Pravidelne monitorovať klímu školy, triedy, podieľať sa na tvorbe vhodného prostredia pre 

formovanie pozitívnych vzťahov medzi PZ a žiakmi, prispievať k zamedzovaniu vzniku 

nežiadúcich javov v interpersonálnej komunikácii.  

14. Poskytovať žiakov priestor na slobodné vyjadrovanie. Cieľavedome sa zaujímať o trávenie 

voľného času žiakov, spoznávať ich záľuby v záujme formovania vývinu ich osobnosti.  

15. Vytvárať  priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód 

zameraných na posilnenie výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím 

informačných a komunikačných  technológií.  

16. Využívať premyslené zvolené stratégie vyučovania s cieľom zabezpečiť optimálny učebný 

výkon žiaka. 

17. Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie žiakov.  

 

T: všetky úlohy termínované na pracovných poradách                          Z: Mrnková 

 

 

 

  

 

 

 

1. Vypracovať plán práce na školský rok 2019/2020. 

T: do 17.9.2019                                                                                   Z: Mináčová 

2. Skvalitňovať informovanosť detí a rodičov o výbere odborov, plánoch regionálneho 

rozvoja a  možnostiach uplatnenia sa v povolaniach. Poskytovať rodičom poradenské 

služby  v súvislosti s výchovou a vzdelávaním ich detí. 

3. Sprístupniť všetkým žiakom informácie a poskytovať poradenskú službu v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Poskytnúť žiakom informácie 

o dobrovoľníctve ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, 

skúseností.  

4. Pripravovať žiakov tak, aby mohli bez väčších problémov pokračovať v štúdiu na OU 

a predovšetkým uplatniť sa v spoločenskom živote. 

5. Podieľať sa na rozvoji vzdelanostnej a kultúrnej úrovni rodičov žiakov školy v oblasti 

kariérového rastu detí.  

6. Poskytovať rodičom pomoc v rôznych oblastiach  v rámci možností školy /napr. pri  

vypĺňaní úradných tlačív /. 

7. Zisťovať hodnotovú orientáciu žiakov, monitorovať a zaznamenávať výsledky, prijímať 

adekvátne opatrenia s následnou kontrolou.  

8. Zlepšiť informovanosť rodičov o aktivitách školy. 

9. Organizovať besedy a exkurzie zamerané na predprofesijnú prípravu žiakov. 

  VÝCHOVNÝ PORADCA A KARIÉROVÝ  PORADCA 
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10. Posilňovať u žiakov úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a zákl. slobôd. Výchovu žiakov 

usmerňovať tak, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvíjať 

medziľudské vzťahy v demokratickej spoločnosti.  

11. Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnými 

a náboženskými skupinami.     

12. Venovať pozornosť témam súvisiacim s demokratickým občianstvom a ľudskými 

právami.  

13. Organizovať aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam – besedy, súťaže, stretnutia, 

výstavy s tematikou ľudských práv, zapájať do nich žiakov. 

14. Zapojiť sa a realizovať aktivity v rámci celoslovenskej kampane „Červené stužky“, ktorou 

je riešená prevencia HIV/AIDS.  

15. Vo svojej práci využívať materiály KOMPAS a KOMPASITO. (www.iuventa.sk) 

16. Využívať metodické materiály v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-

2019. (www.minedu.sk) 

17. Využívať vo svojej práci informačný systém KomposyT dostupný na www.komposyt.sk.   

18. Viesť si zošit výchovného poradcu. Dbať na riadne zápisy o svojej práci. 

19. Efektívne spolupracovať s triednymi učiteľmi. 

20. Spolupracovať s organizáciou UNICEF, podieľať sa na ich aktivitách. Zapojiť sa do 

programu Škola priateľská k deťom.  

21. Navrhovať možné postupy riešenia pretrvávajúcich problémov, zefektívniť činnosť 

výchovného poradcu.  

22. Realizovať preventívne aktivity v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi, besedy s 

odborníkmi na tému riziká práce v zahraničí, prevencia pred neľudským zaobchádzaním a 

otrockou prácou.  

      T: všetky úlohy termínované na pracovných poradách                          Z: Mináčová 

 

 

 

 

 

 

      

1. Vypracovať plán práce na školský rok 2019/2020. 

T: do 17.9.2019                                                                               Z: Kožiaková                                                            

2. S cieľom eliminácie drogových závislostí pokračovať v realizácii aktivít projektu „Zober 

loptu a nie drogy“.  

3. Realizovať aktivity zamerané na  prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie 

a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu a na podporu morálneho a 

právneho vedomia žiakov. 

4. Zvýšenú pozornosť venovať prevencii užívania legálnych drog u žiakov (alkohol, tabak). 

Venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku. Využívať publikácie 

„Všetci to robia“, „ K prevencii v škole“. 

5. Kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie nevhodných potravín a nápojov v škole 

(chipsy, coca-cola, energetické nápoje).  

6. Starostlivo vybrať v triede zdravotníka, vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie 

hygienických zásad deťmi v škole. 

7. Uskutočňovať aktivity, ktoré podporia záujem detí starať sa o svoj čistý a upravený        

zovňajšok.  

ŠKOLSKÝ KOORDINÁTOR  PRE PREVENCIU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

A SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.komposyt.sk/
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8. Realizovať aktivity zamerané na prevenciu úrazov, prevenciu sebapoškodzovania, násilia 

v školách. 

9. Dôsledne sledovať a vykazovať úrazy, prijímať účinné opatrenia na predchádzanie úrazov. 

10. V súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 

a školských zariadeniach a v spolupráci s výchovným poradcom a vedením školy 

vypracovať Program prevencie šikanovania v komplexnej stratégii školy a uplatňovať a 

koordinovať jej realizáciu v praxi.   www.prevenciasikanovania.sk 

11. V rámci prevencie sociálnopatologických javov a závislostí povinne priebežne 

monitorovať správanie sa detí a ich zmeny zaznamenávať do zošitov na to určených. V 

prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov okamžite 

nahlasovať tieto skutočnosti výchovnému poradcovi a riaditeľovi školy. Neodkladne 

oznamovať výchovnému poradcovi výskyt týchto javov: záškoláctvo, agresívne prejavy, 

násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie detí (žiakov), delikvenciu, užívanie 

návykových látok, sexuálne zneužívanie. Riaditeľ školy je povinný bezodkladne riešiť 

problém v súčinnosti s ďalšími členmi vedenia školy. Vzniknuté problémy riešiť aj v 

spolupráci s príslušnými odborníkmi.  

12. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou zlepšiť, doplniť a prepracovať plán 

preventívnych opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, na prvej schôdzke 

rodičovského združenia informovať rodičov o týchto opatreniach a o preventívnych 

aktivitách školy a možnostiach pomoci ohrozeným deťom. 

13. V oblasti prevencie extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie 

v školskom prostredí využívať materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, 

www.vudpap.sk.  

       T: všetky úlohy termínované na pracovných poradách                          Z: Kožiaková 

 

 

 

 

 

 

 

1. V súlade s cieľmi školy vypracovať plán práce  na šk. rok 2019/2020 a realizovať 

Environmentálny program školy.  

       T: do 17. 9. 2019                                                                                  Z: Pastýrová                

2. Koordinovať environmentálnu výchovu na škole, zabezpečiť efektívnu  spoluprácu 

s environmentálnymi centrami a strediskami na skvalitnenie  environmentálnej výchovy 

a výchovy smerom k osvojeniu si princípov  trvalo udržateľného rozvoja. 

3. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, zhodnocovania, recyklácie a likvidácie odpadov v súlade s právnymi 

predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na 

riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.  

4. Vytvárať vhodné podmienky k zdravému spôsobu života a dôrazom na vedenie žiakov 

k uvedomelej spotrebe a vytváraniu správnych postojov a správania žiakov k životnému 

prostrediu. Realizovať aktivity zamerané hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu,  bezpečnú 

a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie 

odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.  

5. Organizovať environmentálne vychádzky. 

ŠKOLSKÝ KOORDINÁTOR  PRE OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  

 

http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.vudpap.sk/
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6. Pokračovať v separácii odpadu v škole, naďalej zvyšovať povedomie žiakov v tejto       

oblasti, ako aj na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

7. Vyhlásiť a vyhodnocovať súťaž o najčistejšiu triedu školy. 

8. Implementovať prvky environmentálnej výchovy do ŠkVP, tematických výchovno-

vzdelávacích plánov a do edukačného procesu. 

9. Sledovať výzvy zamerané na environmentálnu výchovu a podľa možnosti zapojiť sa do 

projektov zameraných na environmentálnu výchovu žiakov. 

10.  Zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít zameraných na environmentálnu výchovu žiakov. 

T: všetky úlohy termínované na pracovných poradách                          Z: Pastýrová 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vypracovať plán práce na školský rok 2019/2020. Doplniť, prepracovať opatrenia na 

prevenciu sexuálneho zneužívania v škole. Doplniť program podpory zdravia ako prevenciu 

pred toxikomániou. 

T: do 17.9.2019                                                                                        Z: Bálintová 

2. Zvýšenú pozornosť venovať prevencii užívania alkoholu, tabaku, iných návykových látok. 

Informovať žiakov o škodlivosti nelegálnych a dopingových látok.  

3. Organizovať aktivity pre žiakov so zameraním na výchovu ku zdraviu k zdravému 

životnému štýlu, na podporu telesného a duševného zdravia. Zabezpečiť propagáciu 

zdravého životného štýlu na škole. Pripravovať a organizovať voľno-časové aktivity 

zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti 

zdravej výživy.  

4. Zvyšovať zapojenie žiakov do pohybových aktivít. Rozvíjať vzťah k športu, cvičeniu, 

telesným aktivitám, rozvíjať pohybové zručnosti, zvyšovať fyzickú zdatnosť, chrániť a 

podporovať zdravie u detí. 

5. Zapojiť sa do Európskeho týždňa športu v dňoch 23. - 30.9.2019. Zapojiť sa do projektu 

Hovorme o jedle. Vyhlasovať celoškolské aktivity k SD výživy, Týždňu zdravia, SD 

duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, SD nefajčenia, SD prevencie HIV/AIDS. 

6. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne 

zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia 

konzumácie ovocia a zeleniny. 

7. Dôsledne dodržiavať psychohygienické hľadisko pri dodržiavaní času trvania vyučovacej 

hodiny a prestávok na oddych. 

8. Zábavným spôsobom viesť deti v ŠKD k zdravému spôsobu života (šport, hygiena, zdravá 

strava, dostatok odpočinku). 

9. Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti využívania regionálnych 

potravinových produktov.  

10. Pri organizovaní voľnočasových aktivít dodržiavať zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri 

práci, zamerať sa na prevenciu detskej nehodovosti. 

11. V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu systematicky a cielene utvárať základné 

vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s 

vedeckými poznatkami a etickými normami. 

12. Veku primeraným spôsobom informovať žiakov o rizikách sexuálneho zneužívania 

a vykorisťovania detí, o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi.  

ŠKOLSKÝ KOORDINÁTOR  PRE OBLASŤ VÝCHOVY  K MANŽELSTVU, 

RODIČOVSTVU A VÝCHOVY K ZDRAVIU 
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13. Zvyšovať informovanosť žiakov o právach dieťaťa so zameraním na problematiku 

prevencie násilia páchaného na deťoch a o možnostiach pomoci. Formovať kritické postoje 

žiakov k nevhodným mediálnym obsahom.  

14. V súlade s Národným programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019-2021 

realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP o rizikách práce 

v zahraničí, o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi 

a otrockou prácou. Využívať informačné materiály na www.bezpre.sk, www.statpedu.sk, 

www.obchodsludmi.sk  

    T: všetky úlohy termínované na pracovných poradách                          Z: Bálintová 

 

 

 
 

 

 

1. Rozvíjať u žiakov vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou 

gramotnosťou. Pri tvorbe TVVP a vo výchovno-vzdelávacom procese využívať  

aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 (www.minedu.sk) a 

Metodiku na zapracovanie a aplikáciu tém FG do ŠkVP, ako aj Metodiku na zapracovanie 

tém FG do ŠkVP v ŠZŠ v Klenovci. Využívať metodickú príručku Finančná gramotnosť 1 

pre 1. stupeň ZŠ dostupnú na www.minedu.sk.  

2. Poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí a podnetov v oblasti záujmovej činnosti. 

Umožňovať prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám 

žiakom. 

3. V edukačnom procese každodenne výchovne využiť učivo, využívať pamätné dni, sviatky, 

medzinárodné a svetové dni. 

4. Počas vyučovania zadávať žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, 

zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, 

využívať slovné hodnotenie, rozvíjať kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti. 

6. Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnými 

a náboženskými skupinami.                                       

7. Vychovávať žiakov k slobode a zodpovednosti, slobodnému rozhodovaniu  

a zodpovednému konaniu. 

8. Viesť žiakov k spravodlivému hodnoteniu a sebahodnoteniu.  

9. Rozvíjať u žiakov emocionálnu inteligenciu, vnútornú motiváciu, prosociálne správanie, 

komunikáciu, morálku, autoreguláciu, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké 

schopnosti. 

10. Individuálne pristupovať ku žiakom - preniknúť do ich sveta cítenia, myslenia, konania 

každého svojho žiaka, odhaľovať jeho silné a slabé stránky a individuálne zvláštnosti. Dať 

všetkým žiakom rovnakú šancu, aby  mohli byť úspešní.  

11. Orientovať sa na pozitívne stránky každého dieťaťa. 

12. Pestovať v žiakoch pozitívne postoje k funkčnej rodine a rodičovstvu. 

13. Rozvíjať starostlivosť o svoje zdravie, úctu voči vlastnému telu. 

14. Formovať postoje k bezpečnému správaniu. 

15. Používať metódy a stratégie podľa individuálnych potrieb žiaka v súčinnosti s rodinou,  

rešpektovať a oceňovať personálne spôsobilosti žiaka, rozvíjať sebareflexiu a podporovať 

sebahodnotenie žiaka. 

16. Zlepšovať vzťah žiakov k hodnotám, k práci druhých. 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI, TRIEDNI  UČITELIA, VYCHOVÁVATELIA 

 

http://www.bezpre.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.obchodsludmi.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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17. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole, prostredníctvom vhodných aktivít 

napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram. 

18. Rozvíjať kladný vzťah k prírode, životu, pestovať úctu k človeku.  

19. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole, prostredníctvom vhodných aktivít 

napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram. 

20. Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú  zlučiteľné s ľudskou  

dôstojnosťou žiaka. 

21. Vytvárať triedny kolektív, uplatňovať metódy pozitívneho riadenia triedy a vytváranie 

triedneho spoločenstva, triedneho parlamentu, pravidlá správania sa. 

22. Do 6.9.2019 vypracovať a dodržiavať pravidlá komunikácie a správania sa žiakov v triede. 

23. Viesť si záznamy o klíme v triede. Viesť zošit triedneho učiteľa a zošítky o žiakoch.  

24. Používať metódy a stratégie podľa individuálnych potrieb žiaka v súčinnosti s rodinou,  

rešpektovať a oceňovať personálne spôsobilosti žiaka, rozvíjať sebareflexiu a podporovať 

sebahodnotenie žiaka. 

25. Každý prečin voči školskému poriadku neodkladne riešiť so žiakom a rodičmi. Triedny 

učiteľ, resp. výchovný poradca je povinný s každým prečinom oboznámiť rodičov a 

o každom pohovore s nimi vyhotoviť zápisnicu, ktorú všetci podpíšu.  

26. Venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných 

prejavov na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich život a demokraciu. 

(www.beznenavisti.sk) 

27. Vytvárať podmienky pre otvorenú komunikáciu a upevnenie vzťahov medzi učiteľom, 

rodičmi a deťmi, pre bezprostredné riešenie prípadných konfliktov a lepšie pochopenie na 

všetkých troch stranách.  

28. Stretnutia s rodičmi (rodičovské združenia) organizovať spolu so žiakmi. Organizovať 

spoločné stretnutia rodičov, pedagógov a žiakov spojené so zaujímavými aktivitami.  

29. Organizovať spoločné výlety, exkurzie pre žiakov, rodičov a pedagógov.  

30. Efektívne spolupracovať s výchovným poradcom školy, s vedením školy, s obecným 

úradom, obecnou políciou, komunitnými pracovníkmi pri obci ohľadom riešenia 

problémov so žiakmi a ich rodinami. 

31. Uskutočňovať opatrenia na zlepšenie dochádzky detí do školy, dochádzku pravidelne 

monitorovať, ku koncu mesiaca oznamovať riaditeľke školy na určenom tlačive žiakov, 

ktorí vymeškali viac ako 15 hodín v mesiaci. 

T: všetky úlohy termínované na pracovných poradách              Z: triedni učitelia, všetci PZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beznenavisti.sk/
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1. Skvalitňovať spoluprácu s triednymi učiteľmi, ako aj ostatnými učiteľmi žiakov vo svojom 

oddelení ŠKD. Rozvíjať systematickú prípravu na vyučovanie. Individuálne sa venovať 

jednotlivým žiakom.   

2. Skvalitňovať u žiakov využívanie voľného času. Ponúkať im kvalitné činnosti na trávenie 

voľného času v ŠKD.  

3. Pozornosť venovať rozvíjaniu komunikačných zručností, slovnej zásoby v slovenskom 

jazyku. 

4. V odpoludňajších činnostiach efektívne využívať školskú knižnicu, ako aj ostatné dostupné 

knižnice, detské časopisy a časopisy vhodné pre deti. 

5. Pripravovať rôzne netradičné, zábavno-súťažné aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej     

gramotnosti a čitateľských zručností, realizovať čitateľské aktivity. 

6. Podporovať umeleckú tvorbu detí a žiakov (literárna, výtvarná, pracovná), príspevky 

uverejňovať  v školskom časopise. 

7. Do ponuky záujmových útvaroch v ŠKD zahrnúť krúžok so zameraním na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti.  

8. Venovať pozornosť prvkom regionálnej výchovy, multikultúrnej výchovy, dramatickej 

výchovy, výchovy k ľudským právam.  

9. Skvalitňovať spoluprácu s rodinou, pripravovať aktivity tak, aby boli zapojení aj rodičia.  

10. Venovať pozornosť rozvíjaniu individuálnych schopností žiakov, podporovať talent, 

záujmy žiakov, rešpektovať ich potreby.  

11. Pripravovať a realizovať krátke kultúrne predstavenia v rámci ŠKD, školy, resp. mimo 

školy. Učiť žiakov vystupovať pred obecenstvom, na verejnosti.  

12. Pestovať u žiakov pozitívny vzťah k prírode, k ochrane prírody, ochrane životného 

prostredia.  

13. Rozvíjať u žiakov základné pracovné zručnosti a návyky, sebaobslužné a hygienické 

návyky.  

14. Viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, rozvíjať 

kritické a hodnotiace myslenie. 

15. Učiť žiakov prejavovať pozitívne city v správaní, prežívaní životných situácií, učiť ich  

regulovať svoje správanie. 

16. Rozvíjať pracovné zručnosti a schopnosti žiakov. 

15. Zábavným spôsobom viesť deti v ŠKD k zdravému spôsobu života (šport, hygiena, zdravá 

strava, dostatok odpočinku).  

16. Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti využívania regionálnych 

potravinových produktov. 

     T: všetky úlohy termínované na pracovných poradách                          Z: Slatinská, Koldrásová 

 
 
 
V Klenovci  11. 9. 2019                                                         PhDr. Janka Pohorelská 

                                                                                                     riaditeľka školy 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
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PRÍLOHY 

 

1. Plán práce ŠKD na školský rok 2019/2020 - I. oddelenie, II. oddelenie. 

2. Plán práce výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2019/2020. 

3. Plán práce MZ na školský rok 2019/2020. 

4. Plán práce školského koordinátora pre prevenciu drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov na školský rok  2019/2020. 

5. Plán práce školského koordinátora pre oblasť environmentálnej výchovy na školský 

rok 2019/2020. 

6. Plán práce školského koordinátora výchovy k manželstvu, rodičovstvu a zdraviu na 

školský rok 2019/2020. 

7. Plány záujmových útvarov 

 Enviro 

 Futbalový  

 Krúžok strigy Agáty 

 Šepkáčik 

 Športový 

 Tanečný 

 Tvorivý (v rámci ŠKD) 

 Jazykový (v rámci ŠKD) 

 


