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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

1.
Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra
2014 (utorok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30.
júna 2015 (utorok).

4. V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyučovacích dní,
43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní
sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2014/2015

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
29. október 2014

Termín prázdnin
30. október –

Začiatok
vyučovania po
prázdninách
3. november 2014

(streda)
19. december 2014

31.
október 2014
22.december
2014

(pondelok)
8. január 2015

(piatok)
30. január 2015

-2.7.február
január 2015
2015

(štvrtok)
3. február 2015

Banskobystrický

(piatok)
13. február 2015

(pondelok)
16. február -

(utorok)
23. február 2015

kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

(piatok)

20. február 2015

(pondelok)

20. február 2015

23. február -

2. marec

(piatok)
27. február 2015

27.marec
február
2.
- 2015

(pondelok)
9. marec 2015

(piatok)

6. marec 2015

(pondelok)

1. apríl 2015

2. apríl -

8. apríl 2015

(streda)
30. jún 2015

7.
apríl
2015
1. júl
2015-

(streda)
2. september 2015

(utorok)

31. august 2015

(streda)

Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné

jarné

veľkonočné
letné

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v Slovenskej republike

Štátne sviatky SR:
1. január

Deň vzniku Slovenskej republiky

5. júl

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

29. august

Výročie SNP

1.september

Deň Ústavy SR

17. november

Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja:
15. september

Sedembolestná Panna Mária

1. november

Sviatok všetkých svätých

24. december

Štedrý deň

25. december

Prvý sviatok vianočný

26. december

Druhý sviatok vianočný

6. január

Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)

3. apríl

Veľký piatok

6. apríl

Veľkonočný pondelok

1. máj

Sviatok práce

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom

PERSONÁLNE OBSADENIE

Riaditeľ školy:
Učiteľka:

Mgr. Jana Cenigová
Mgr. Eva Belobradová

Vedúca ŠKD:

Monika Šidlíková

Vedúca MZ :

Mgr . Jana Cenigová

Zápisnice z pedagogických rád:

Mgr. Jana Cenigová / Mgr. Eva Belobradová

Zápisnice z pracovných porád:

Mgr. Jana Cenigová/ Mgr. Eva Belobradová

Zdravotník:

Monika Šidlíková

Kronikár:

Monika Šidlíková

Učitelia náboženskej výchovy: Mgr Jozef Domanický, Miroslav Bilčík

Charakteristika školy:
V tomto školskom roku navštevuje školu spolu 34 žiakov. Sú rozdelený do dvoch tried. 1. + 2. ročník
/7+9 žiakov/ = Mgr. Jana Cenigová, 3. + 4. ročník /12+6 žiaci/ = Mgr. Eva Belobradová
V školskom klube je zapísaných 34 detí v 1 oddelení = Monika Šidlíková
Vo všetkých ročníkoch sa vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu .
Škola sa snaží podchytiť a rozvíjať najrôznejšie talenty žiakov so širokým spektrom záujmov na
vyučovaní i mimo neho. Na povinne voliteľný predmet Náboženská výchova je prihlásených 34detí.
V školskej jedálni sa stravuje 26 detí.

Vyučovanie: 1. hod. = 8,00 – 8,45

4. hod. = 10,55 – 11,40

2. hod. = 8,55 – 9,40

5. hod. = 11,50 – 12, 35

3. hod. = 10,00 – 10,45

6. hod. = 13,05 – 13,45

Charakteristika porád

Pracovné porady – pracovné porady sa budú konať spravidla vo štvrtok, v prípade potreby
operatívne aj v iný deň. Ich obsahom budú predovšetkým mesačné plány práce, ich plnenie
a kontrola plnenia, aktuálne problémy a témy. Súčasťou pracovných porád budú aj prednášky resp.
besedy so psychológom v oblasti problematiky nadaných žiakov, začlenených žiakov a pod.

Pedagogické rady – obsahom pedagogických rád bude predovšetkým riešenie pedagogických otázok
týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu: vyhodnocovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov za
jednotlivé vyhodnocovacie obdobia, odsúhlasenie a schvaľovanie dôležitých dokumentov a smerníc
v rámci organizácie školy, ako aj výsledky hospitačnej činnosti, prípadne tematické pedagogické rady
týkajúce sa vybraných tém súvisiacich s výchovou a vzdelávania

2. Pracovná
porada

september

9.9. 2014
14:00 hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola plnenia úloh za mesiac august
3. Plán práce na mesiac september priebežné plnenie
4. Doplnenie údajov do agendy e-škola
5. Projekt : Multilaterálne partnerstvo,
6. Hodnotenie pedagogických
zamestnancov
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

3. Pracovná
porada

október

7.10.2014
14:00 hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola plnenia úloh za mesiac
september

3. Plán práce na mesiac október
4. Hospitačná činnosť
5. Individuálne začlenení žiaci a žiaci so
ŠVVP – výchovný poradca
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
4. Pracovná
porada

december

2.12.2014, 14:00
hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola plnenia úloh za mesiac
november
3. Plán práce na mesiac december
4. Príprava vianočnej akadémie
a sprievodných aktivít
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

5. Pracovná
porada

január

13.1.2015, 14:00
hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola plnenia úloh za mesiac
december
3. Plán práce na mesiac január
4. Projekty školy
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

6. Pracovná
porada

február

3. 2.2015, 14:00
hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola plnenia úloh za mesiac január
3. Plán práce na mesiac február
4. vyhodnotenie aktívít za 1. polrok ( MZ,
PK, koordinátori )

5. Individuálne začlenení žiaci a žiaci so
ŠVVP –výchovný poradca
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
7. Pracovná
porada

Marec

3.3.2015, 14:00
hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola plnenia úloh za mesiac február
3. Plán práce na mesiac marec
4. CLIL vo vyučovaní
5. Akadémia – Oslavy 40. výročia školy
v priestoroch na ZŠ
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

8. Pracovná
porada

máj

5.5.2015,

1. Otvorenie, privítanie

14:00 hod.

2. Kontrola plnenia úloh za mesiac apríl

(utorok )

3. Plán práce na mesiac máj
4. Zabezpečenie ŠV, ŠvP
5. Deň detí
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

9. Pracovná
porada

jún

2.6.2015,
14:00 hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola plnenia úloh za mesiac máj
3. Plán práce na mesiac jún
4. Príprava záveru šk. roka, rozlúčka s 9.
ročníkom
5. Stretnutie budúcich prvákov, rodičov

s učiteľmi a vedením školy
6.Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
1.Pedagogická
rada

august

25.8.2014,

1. Otvorenie, privítanie

9:00 hod.
(Pondelok)

2. Schválenie plánu práce na pracovný
týždeň od 25.8.2014 do 28.8.2014
3. Organizácia šk. roka 2014/2015– Plán
práce školy
4. Úlohy do plánu práce školy 2014 /2015
5. Personálne zmeny
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

2.Pedagogická
rada

august

28.8.2014,

1. Otvorenie, privítanie

10:00 hod.

2. Kontrola uznesenia

( Štvrtok)

3. Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR,
KŠÚ, OŠ MMK
4.Plán práce školy na šk. rok 2014/2015,
Organizačný poriadok školy, Vnútorný
poriadok školy, smernice ....
5. Kontrola ŠkVP, UO a TVVP - reevidácia
6. Realizácia komisionálnych skúšok,
overenie nových žiakov
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

3. Pedagogická
rada

november

4.11.2014, 14:00
hod. (utorok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola uznesenia

3. Vyhodnotenie výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu za I. štvrťrok
2014/2015
4. Plnenie TVVP
5. Kontrola plnenia úloh za mesiac október
6. Plán práce na mesiac december
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
4. Pedagogická
rada

január

22.1.2015, 14:00
hod. (štvrtok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola uznesenia
3. Vyhodnotenie výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu za I. polrok
2014/2015
4. Opatrenia na zlepšenie výchovnovzdelávacieho procesu
5. Výsledky hospitačnej činnosti za I. polrok
6. Stav a úroveň plnenia ŠkVP ( príprava na
PP február )
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

5. Pedagogická
rada

apríl

16.4.2015, 14:00
hod. (Štvrtok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola uznesenia
3. Vyhodnotenie výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu za III. štvrťrok
2014/2015
4. Plnenie TVVP
5. Kontrola plnenia úloh za mesiac marec
6. Plán práce na mesiac apríl

7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
6. Pedagogická
rada

jún

23.6.2015, 14:00
hod. (Pondelok)

1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola uznesenia
3. Vyhodnotenie výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu za II. polrok
2014/2015
4. Stav a úroveň plnenia ŠkVP
5. Výsledky hospitačnej činnosti
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

7. Pedagogická
rada

jún

1.7.2015,

1. Otvorenie, privítanie

10:30 hod.

2. Kontrola uznesenia

(Utorok)

3. Správa o VVV za školský rok 2014 / 2015
4. Rôzne, diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

Klasifikačná porada za I. polrok v termíne:
za II .polrok v termíne:
Zápis žiakov do prvého ročníka:

22. 1. 2015
23. 6. 2015
21.januára od 14,00-17,00

KONTROLNÁ A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola pedagogickej dokumentácie

Triedne knihy
Triedne výkazy
Klasifikačné záznamy
Katalógové listy
Plány MZ,
Časovo – tematické plány
Plán činnosti ŠKD
Dokumentácia zasadnutí MZ,
Plán činnosti záujmových útvarov
Záznam o činnosti záujmových útvarov

2. Kontrola činnosti a priestorov ZŠ

Rozloženie pracovného času
Estetika vnútorných priestorov
Čistota areálu školy
Separovanie zberu
Bezpečnosť prostredia
Zošit závad
Zborovňa
Kabinety
Spotreba vody

Spotreba elektriny
Spotreba plynu

3. Hospitačná činnosť

Vykonávanie dozoru
Presné odchody na vyučovaciu hodinu
Práca školníčky
Kontrola činnosti školskej jedálne
Hospitácie na vyučovacích hodinách so zameraním na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov:

Hospitačná činnosť:
-október- SJL (3. + 4.) – Belobradová
-november-TEV (1. + 2.)- Šidlíková
-december-MAT ( 3. + 4. )- Belobradová
-január-HUV (1. + 2.) – Šidlíková
-február-VLA (3. + 4.) – Belobradová
-marec- IFV (1. + 2.) – Šidlíková
-apríl-ANJ (3. + 4. ) – Belobradová
-máj-VYV ( 1. +2. ) – Šidlíková
Z: riad. školy

T: v texte

Výchovno-vzdelávacia oblasť:

-

Vo všetkých ročníkoch vyučovať podľa školského vzdelávacieho programu s vlastným
učebným plánom, používať vlastné učebné osnovy pre všetky predmety.
Z: všetci vyučujúci
T: ihneď

-

Zvýšiť záujem žiakov o vyučovanie prácou s interaktívnou tabuľou, pripraviť zaujímavé
prezentácie a interaktívne úlohy na všetky predmety.
Z: vyučujúci

T: priebežne

-

Humánny a tvorivý prístup uplatňovať vo všetkých predmetoch a vo všetkej činnosti, klásť
dôraz na vzťahy U-Ž, Ž-Ž, Ž-U.
Z: vyuč. + vych.
T: sústavne

-

Rozvíjať u žiakov logické myslenie, pozorný a vnímavý pohľad na svet, sústredenosť na prácu,
využitie učiva v praxi.
Z: vyuč. + vych.
T: sústavne

-

Zlepšovať úroveň čítania žiakov prácou so zaujímavými časopismi: 1.=Vrabček, 2. ročník =
Maxík, 3. + 4. ročník = Fifík a s prácou mimočítankovou literatúrou podľa výberu priebežne.
Z: tried. Uč.
T: v texte

-

Myslenie talentovaných žiakov rozvíjať nadštandardnými úlohami s dôrazom na tvorivosť,
využiť nadštandardné PZ: Násobilka na každú lavicu, Hravá gramatika, Precvič si slová
vybrané, Vlastivedné hádanky, Počítame krok za krokom, Hlavolamy, rébusy a hádanky,
Prírodovedné hádanky, O vybraných slovách, vlastné metodické materiály, využívať
víkendové zábavné úlohy.
Z: vyuč.
T: úloha trvalá

-

Dať možnosť žiakom prejaviť sa v súťažiach matematických / Pytagoriáda, literárnych,
recitačných /Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko/, výtvarných
/Európa v škole, podľa ponuky/, športových /gymnastický štvorboj, branný pretek/,
hudobných /Talent školy/...

vyuč.
-

T: podľa ponúk

Posilňovať mravnosť osobným príkladom, rozhovormi, hraním rolových situácií, upevňovať
telesné zdravie vychádzkami, náplňou prestávok, rannými rozcvičkami, správnymi
hygienickými návykmi.....

Z: tried. uč.
-

-

T: sústavne

Dbať na väčšinové využitie pozitívneho hodnotenia v pomere 5:2, jemne narábať s kritikou,
vylúčiť vulgarizmy.
Z: všetci zamestnanci
T: úloha trvalá
Rozvíjať technické myslenie žiakov pri praktických činnostiach, zjednodušiť postupy.
Z: všetci zamestnanci
T: sústavne

-

Snažiť sa budovať dobré vzťahy v kolektíve, stmeľovať detský kolektív, minimalizovať hádky
a nedorozumenia medzi deťmi /Noc v škole/
Z. všetci zamestnanci
T: sústavne

-

Do vyučovania zakomponovať nové prierezové témy podľa ŠtVP a
učebných osnov, národný štandard finančnej gramotnosti, využívať
materiály na internete, virtuálnej knižnici a v odbornej literatúre.
Z. vyuč.
T: priebežne

Mimotriedna oblasť :
-

Vytvoriť podmienky pre rozvíjanie talentov v školskom klube detí.
Z: Šidlíková
T: sústavne

-

Otvoriť činnosť záujmových krúžkov na škole:
divadelno-dramatický- pondelok - Cenigová
počítačový – utorok- Michálková
športové hry- piatok – Šidlíková
moderný tanec a gymnastika- streda- Belobradová
šikovné ruky- utorok- Šidlíková

Ostatnú záujmovú činnosť zakomponovať do náplne ŠKD ( varenia, výtvarný, filmový,
florbalový, stolnotenisový.....)
Z: v texte
T: október

-

Vytvoriť podmienky pre záujmovú činnosť žiakov iných škôl so Vzdelávacími poukazmi (
počítačový)
Z: Michálková
T: október- jún

-

Pripraviť žiacke výtvarné práce s prírodnou tematikou pre prezentáciu školy na podujatí
Záhrada jesene.
Z: Šidlíková
T: október

-

Nacvičiť program na stretnutie so starými rodičmi ,Deň matiek. Posedenie pri jedličke

Z: ped. prac.
-

Uskutočniť súťaže : najkrajšia tekvica
- október -Šidlíková
zimné zjazdy na snehu -január
- vyuč. TEV
Talent školy
-apríl
- Belobradová
Branný pretek v matematike, AJ, SJL-počas roka
Z: Cenigová
Naj. koláč MEDOVNÍK
T: december
Z: Michálková
Správny chlapec, dievča - jún
- Belobradová
Najslušnejší žiak školy –počas celého roka-všetci
Čitateľský maratón - marec - Belobradová
Valentínske srdce - február – Šidlíková
OH pre deti Dolných Kočkoviec- máj – všetci
Otec roka
- jún- všetci

Z: v texte

-

T: v texte

Zapojiť sa do súťaží:
výtvarné súťaže
- priebežne – vyuč. VYV
gymnastický viacboj - február - Šidlíková
Rozprávkové vretienko- marec - Cenigová
Pytagoriáda 3.+4. Roč. – január – Belobradová
rôzne
- podľa ponuky
Z: texte

-

T: október máj

Usporiadať :
vianočnú besiedku pre rodičov
posedenie so starými rodičmi
posedenie pri jedličke
Noc v škole
Zber papiera a železa
Vlastivednú exkurziu
Školu v prírode
Rodičovský ples
Katarínska zábava
Divadelné predstavenie
Detský jarmok k MDD
Plavecký výcvik
Z : v texte

T: v texte

- december – všetci
- október - všetci
- december – všetci
- december- všetci
- okt.-apr. – tr.uč.
- jún – všetci
- jún – riad.
- január
- ZRŠ
- november – ZRŠ
- marec
- Cenigová
- jún
- všetci
-apríl
T: v texte

Materiálna oblasť :
-

Rozšíriť inventár ŠKD zakúpením hračiek, stavebníc, doplniť materiál.
Z: Šidlíková
T: september, december, jún

-

Udržiavať učebňu Informatickej výchovy v dobrom stave, zabezpečiť funkčnosť siete
Z: riad. školy
T: celý rok
Zabezpečiť pravidelné revízie budov a zariadení, školenie BOZ zamestnancov.
Z: riad. školy
T: podľa harmonog. revízií

-

-

Udržiavať v činnosti inventár školy, maximálne šetriť prostriedkami
Nepotrebný a zastaralý materiál vyradiť.
Z: všetci prac.

T: úloha trvalá

-

Zabezpečiť funkčnosť tlačiarní a kopírky, interaktívnej tabule.
Z: riad. školy
T: celý rok

-

Doplniť športový materiál.
Z: riad. školy

T: celý rok

Spolupráca s rodičmi:

Poskytovať konzultácie o prospechu a správaní žiakov podľa želania rodičov, mimo vyučovania.
Rodičia sa vopred nahlásia, aby bol pedagóg pripravený.
Z: vyuč.

T: priebežne

Zasadnutia ZRŠ:
2. septembra - triedne 1. ročník
október

- plenárne

január

- plenárne a triedne

máj

- triedne

Z: riad. školy, triedni učitelia

T: v texte

-

Výbor ZRŠ sa bude schádzať podľa potreby, bude riešiť aktuálne problémy.
Z: riad. školy, predseda ZRŠ
T: od septembra

SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU

V záujme zabezpečenia úzkej nadväznosti koncepcie, metód a obsahu výchovnovzdelávacej práce MŠ
a 1.ročníka ZŠ, vzájomnú spoluprácu budeme realizovať v priebehu školského roka a cieľom tejto
spolupráce bude uľahčiť deťom prechod z MŠ do ZŠ, oboznámiť ich s prostredníctvom školy,
organizáciou dňa, podchytiť záujem o školu a vzbudiť kladný vzťah k učeniu.
Naše aktivity budú zamerané taktiež na spoluprácu s rodičmi. Rodičom budú poskytnuté podrobné
informácie o edukačnom procese prostredníctvom otvorených hodín, propagačných panelov,
buletinu o škole a osobnej účasti RŠ a ZRŠ pre primárne vzdelávanie na rodičovských združeniach
v prípravných ročníkoch.Deti ZŠ aj MŠ sa zúčastnia spoločných divadeľných podujatí, športových
aktivít- OH., otvorenú hodinu, karneval, Detský jarmok – MDD,

V Dol. Kočkovciach 8. 9. 2014

Prílohy: Plán práce ŠKD
Plán MZ

Mgr. Jana Cenigová
riaditeľka školy

.

