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Vypracovala: PaedDr. Mária Pálešová, riaditeľka školy 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 04. 10. 2018 



     Pri vypracovaní Plánu práce školy na školský rok 2018/2019 sme vychádzali zo všeobecne 

platných právnych predpisov,  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z analýzy Správy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2017/2018, z úloh v Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy na školský rok 2018/2019, 

plánov činností metodických združení a predmetovej komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy:   Súkromná základná škola 

Adresa školy:   Gemerská cesta č. 1, 984 01  Lučenec 

Telefón:   0907 309 755  

E-mail:   palesova@sgymlc.sk 

Webová stránka školy: www.szslc.sk 

Zriaďovateľ školy:  Branislav Becher 

Adresa:   Slatinské Lazy 42,  962 25  Slatinské Lazy 

Telefón:   0918 674 758 

Štatutár:   Branislav Becher  

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľ školy PaedDr. Mária Pálešová 

Výchovný poradca školy Mgr. Gabriela Kulichová 

Koordinátor pre prácu so žiakmi so špeciálnymi  

výchovno-vzdelávacími potrebami 
Mgr. Gabriela Kulichová 

Vedúci metodického združenia 1.-4. ročník Mgr. Andrej Bahleda 

Vedúci metodického združenia ŠKD Ľubica Preislerová 

Vedúci predmetovej komisie pre 5. ročník Mgr. Jarmila Kubányiová 

Koordinátor protidrogovej prevencie Ľubica Preislerová 

Koordinátor finančnej gramotnosti Mgr. Dana Artmanová 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Dana Artmanová 

Koordinátor pre environmentálnu činnosť PaedDr. Beata Paulovičová 

 

 

Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2018/2019 

Pedagóg/zamestnanec Funkcia Triednictvo Vyučuje predmety  

PaedDr. Mária Pálešová riaditeľka školy  NEJ 

Mgr. Marcela Janštová triedna učiteľka I.A SJL, MAT, PVO, ETV, 

HUV, VYV, TSV 

mailto:palesova@sgymlc.sk
http://www.szslc.sk/


Mgr. Dana Artmanová triedna učiteľka I.B SJL, MAT, PVO, ETV, 

HUV, VYV, TSV 

Mgr. Veronika Milková triedna učiteľka II.A SJL, MAT, PVO, ETV, 

VYV, PVC 

Mgr. Andrej Bahleda triedna učiteľka II.B SJL, MAT, PVO, ETV, 

ANJ 

PaedDr. Beata Paulovičová triedna učiteľka III.A SJL, MAT, PVD, VLA, 

ETV, VYV, PVC 

Mgr. Gabriela Kulichová triedna učiteľka IV.A SJL, MAT, PVD, VLA, 

ETV,  HUV 

Mgr. Jarmila Kubányiová triedna učiteľka V.A ANJ, PVD-CLIL, 

GEG-CLIL, ETV, 

VYV 

Mgr. Linda Kovácsová učiteľka  SJL, DEJ 

Mgr. Jarmila Janošíková učiteľka  ANJ, PVD-CLIL 

Ethan Taylor Sartor lektor  ANJ 

Alena Nikulicheva lektorka  RUJ 

Mgr. Helena Kovácsová učiteľka  MAT, BIO 

Mgr. Michal Klein učiteľ  GEG, TSV 

Bc. Peter Vinarčík učiteľ  IFV, INF, THD 

Mgr. Marian Berky učiteľ  TSV 

Mgr. Slavomír Marko učiteľ  NBV 

Mgr. Michaela Vestegová vychovávateľka I. oddelenie  

Ľubica Preislerová vychovávateľka II. oddelenie  

Bc. Marcela Pastoráková vychovávateľka III. oddelenie  

Bc. Michaela Gazíková vychovávateľka IV. oddelenie  

Stanislava Golianová Vychovávateľka V. oddelenie  

Denisa Kubincová vychovávateľka VI. oddelenie  

Anna Milnerová vychovávateľka VII. oddelenie  

 

 

 



Údaje o počte žiakov k 15. 9. 2018 

Ročník: I. II. III. IV. V. Spolu: 

počet tried 2 2 1 1 1 7 

počet žiakov 34 34 20 23 22 132 

z toho ŠVVP 4 3 3 4 2 16 

z toho v ŠKD 34 34 20 23 15 126 

 

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 

     Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra           

2018  (pondelok). 

     Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). 

     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a 

končí sa 28. júna 2019 (piatok). 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019  

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 

30. október 2018 

(utorok) 

31. október - 2. november 

2018  

5. november 2018 

(pondelok) 

vianočné 

21. december 

2018 

(piatok) 

 27. december 2018 - 

 7. január 2019 

 8. január 2019 

 (utorok) 

polročné 
31. január 2019 

(štvrtok) 

 1. február 2019 

 (piatok) 

 4. február 2019 

 (pondelok) 

jarné 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

15. február 2019 

(piatok) 

 18. február -  22. február   

 2019 

 25. február 2019 

 (pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

22. február 2019 

(piatok) 

 25. február - 1. marec    

 2019 

 4. marec 2019 

 (pondelok) 



Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

1. marec 2019 

(piatok) 

 4. marec - 8. marec 2019  11. marec 2019 

 (pondelok) 

veľkonočné 
17. apríl 2019 

(streda) 

 18. apríl - 23. apríl 2019  24. apríl 2019 

 (streda) 

letné 
28. jún 2019 

(piatok) 

 1. júl - 31. august 2019  2. september 2019 

 (pondelok) 

 

 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v Slovenskej republike 
 

Štátne sviatky SR:  

29. august  Výročie SNP 

1. september   Deň Ústavy SR 

30. októbra  100. výročie prijatia Deklarácie Slovenského národa (jednorazový štátny 

sviatok) 

17. november            Deň boja za slobodu a demokraciu  

1. január  Deň vzniku Slovenskej republiky  

5. júl   Sviatok sv. Cyrila a Metoda  

 

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)  

25. marec Veľký piatok   

28. marec Veľkonočný pondelok  

1. máj  Sviatok práce 

8. máj  Deň víťazstva nad fašizmom     



 

 

Plán pedagogických rád a pracovných porád pre školský rok 2018/2019 

Termín: Čas: Pracovná porada/pedagogická rada 

27. 08. 2018  pracovná porada 

31. 08. 2018  pedagogická rada   

03. 09. 2018  pracovná porada  

18. 09. 2018  pedagogická rada  + pracovná porada 

04. 10. 2018  pedagogická rada  + pracovná porada 

18. 10. 2018 

 

 pracovná porada 

08. 11. 2018  pracovná porada  

22. 11. 2018  pedagogická rada  + pracovná porada 

06. 12. 2018  pracovná porada  

20. 12. 2018  pracovná porada 

10. 01. 2019  pracovná porada  

24. 01. 2019  pedagogická rada  + pracovná porada 

07. 02. 2019  pracovná porada 

21. 02. 2019  pracovná porada 

14. 03. 2019  pracovná porada 

28. 03. 2019  pracovná porada  

11. 04. 2019  pedagogická rada  + pracovná porada 

25. 04. 2019  pracovná porada 

09. 05. 2019  pracovná porada 

23. 05. 2019  pracovná porada 

06. 06. 2019  pracovná porada 

20. 06. 2019  pedagogická rada  + pracovná porada 

02. 07. 2019  pracovná porada 



 

 

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov  

Typ vzdeláva 

nia 

Meno učiteľa Názov vzdelávania Poskytov

ateľ 
Funkčné    

Adaptačné Mgr. Michaela Vestegová Adaptačné vzdelávanie začínajúceho 

pedagogického zamestananca 

SZŠ 

 Bc. Michaela Gazíková Adaptačné vzdelávanie začínajúceho 

pedagogického zamestananca 

SZŠ 

 Mgr. Linda Kovácsová Adaptačné vzdelávanie začínajúceho 

pedagogického zamestananca 

SGYM 

Aktualizačné PaedDr. Mária Pálešová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

  Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka 

na základnej škole a strednej škole 

MPC KE 

 Mgr. Marcela Janštová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

  Tvorba testových úloh na čítanie 

s porozumením v primárnom 

vzdelávaní 

MPC BB 

  Využitie čitateľských stratégií na 

podporu rozvoja matematickej 

gramotnosti žiakov základnej školy 

MPC KE 

 Mgr. Veronika Milková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

  Tvorba testových úloh na čítanie 

s porozumením v primárnom 

vzdelávaní 

MPC BB 

  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní – hravým 

čítaním k porozumeniu textu 

MPC PO 

 PaedDr. Beata Paulovičová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

  Rozvoj matematickej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

MPC BB 

  Metodika rozvoja čitateľskej 

gramotnosti na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry 

MPC BB 

 Mgr. Dana Artmanová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

 Mgr. Gabriela Kulichová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

  Tvorba testových úloh na čítanie 

s porozumením v primárnom 

vzdelávaní 

MPC BB 

  Využitie čitateľských stratégií na 

podporu rozvoja matematickej 

gramotnosti žiakov základnej školy 

MPC KE 



 Mgr. Andrej Bahleda Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

  Rozvoj matematickej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

MPC BB 

 Denisa Kubincová Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní – hravým 

čítaním k porozumeniu textu 

MPC BB 

 Mgr. Helena Kovácsová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

 Mgr. Linda Kovácsová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

 Bc. Peter Vinarčík Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

MPC BB 

Inovačné    

Špecializačné    

Kvalifikačné Mgr. Marcela Janštová 1.kvalifikačná skúška MPC BB 

 Bc. Peter Vinarčík Manažment malých a stredných 

podnikov 

VŠEMVS 

BA 

 

 

Kalendár podujatí školy v školskom roku 2018/2019 

Môže sa priebežne dopĺňať resp. upravovať. 

Termín: Názov podujatia: 

03. 09. 2018 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 

17. 09. – 21. 09. 2018 Dopravná výchova v ŠKD 

19. 09. 2018 Beseda so spisovateľkou Hanou Koškovou 

20. 09. 2018 Divínsky Boyard 2018 - 5. ročník 

20. 09. 2018 Novohradské podzámčie – absolvovanie 4. etapy 

20. 09. a 28. 09. 2018 Kurz OČAP – 1. – 4. ročník 

21. 09. 2018 Kurz OČAP – 5. ročník 

september 2018 Triedne rodičovské združenia 

26. 09. 2018 Európsky deň jazykov 

26. 09. 2018 Svetový deň mlieka v školách 

27. 09. 2018 Novohradské hry pre 1. stupeň ZŠ 

08. – 12. 10. 2018 Týždeň starých rodičov v ŠKD 



10. 10. 2018 Rodinné hry na SZŠ 

15. 10. – 19. 10. 2018 Týždeň starých rodičov v ŠKD 

17. 10. 2018 Cvičenie s fyzioterapeutkou 

17. 10. 2018 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku - 5. ročník 

18. 10. 2018 Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom 

19. 10. 2018 Deň jablka 

október 2018 Zber gaštanov 

22. 10. – 26. 10. 2018 Tvorivé dielne – vyrezávanie tekvíc v ŠKD 

24. 10. 2018 Medzinárodný deň školských knižníc  

november 2018 Detský čin roka 

05. 11. – 12. 11. 2018 Zber papiera 

05. 11. – 09. 11. 2018 Týždeň vedy a techniky 

14. 11. – 15. 11. 2018 Návšteva tvorivých dielní v Novohradskom osvetovom 

stredisku 

19. 11. 2018 Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody 

a jaskyniarstva  

19. 11. – 23. 11. 2018 Týždeň boja proti drogám 

26. 11. – 30. 11. 2018 Informačný deň pre rodičov 

21. 11. 2018 Testovanie 5 

27. 11. 2018 Imatrikulácia 

06. 12. 2018 Mikuláš na SZŠ  

10. 12. 2018 Hudobno – výchovný koncert k finančnej gramotnosti 

18. 12. – 20. 12. 2018 Vianočné trhy - ŠKD 

december 2018 Triedne vianočné besiedky 

január 2019 Zimné športovanie 

21. 01. – 25. 01. 2019 Čajové posedenie v ŠKD 

február 2019 Triedne rodičovské združenia 

08. 02. 2019 Ples Súkromných škôl 

15. 02. 2019 Karneval  



marec 2019 Marec mesiac knihy 

20. 03. 2019 Deň otvorených dverí na SZŠ 

21. 03. 2019 Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

22. 3. 2019 Svetový deň vody 

apríl 2019 Zápis detí do 1. ročníka 

15. 04. – 17. 04. 2019 Informačný deň pre rodičov 

apríl 2019  Týždeň hlasného čítania 

apríl 2019 Dobšinského rozprávková noc 

15. 04. – 17. 04. 2019 Veľkonočné trhy v ŠKD 

17. 04. 2019 Deň Zeme 

apríl 2019 Zber papiera 

14. 05. a 17. 05. 2019 Prijímacie pohovory – 5. ročník 

máj 2019 Detské dopravné ihrisko – 1. stupeň 

12. 05. 2019 Deň matiek v ŠKD 

13. – 17. máj 2019   Škola v prírode 

máj 2019 Deň rodiny na SZŠ 

31. 05. 2019 Medzinárodný deň detí 

jún 2019 Beseda v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu – 5. 

ročník 

08. 06. 2019 Predprvácke stretnutie 

16. 06. 2019 Deň otcov v ŠKD 

jún 2019  Prezentácie nadaných žiakov 

jún 2019 Triedne výlety 

jún 2019 Didaktické hry 1. – 4. ročník 

jún 2019 Účelové cvičenie 5. ročník 

27. 06. 2019 Záhradná slávnosť 

 

 



Zapojenie sa do súťaží a olympiád – podľa plánu MZ a PK (Zlaté pero, zlatá 

podkova, zlatý vlas, Timravina studnička, iBobor, Šaliansky Maťko, 

Rozprávkové vretienko, Matematický klokan, Všetkovedko, Pytagoriáda, 

Hviezdoslavov Kubín, Logická olympiáda, Slávik Slovenska, predmetové 

olympiády, športové súťaže, ...) 

 

Absolvovanie školských výletov a exkurzií – podľa plánu výletov a exkurzií, 

ktorý tvorí súčasť plánu MZ a PK. 

 

 

 

Plán vychádzok a exkurzií v školskom roku 2018/2019 

 

 
ročník exkurzia vychádzka výlet / ŠvP / plavecký 

výcvik 

1.ročník 

(1.A, 1.B) 

Včelí KRaj 

Prírodovedné múzeum 

Liptovský Mikuláš 

návšteva detskej knižnice 

divadelné predstavenie 

koncoročný výlet 

2.ročník 

(2.A, 2.B) 
Včelí KRaj 

Prírodovedné múzeum 

Liptovský Mikuláš 

hasičská zbrojnica 

v Lučenci 

návšteva detskej knižnice 

divadelné predstavenie 

škola v prírode - Kubínska 

hoľa 

3.ročník Včelí KRaj 

Prírodovedné múzeum 

Liptovský Mikuláš 

návšteva detskej knižnice 

divadelné predstavenie 

koncoročný výlet 
škola v prírode 

s plaveckým výcvikom 

4.ročník Včelí KRaj 

Prírodovedné múzeum 

Liptovský Mikuláš 

návšteva detskej knižnice 

divadelné predstavenie 

koncoročný výlet 

škola v prírode 

s plaveckým výcvikom 

5. ročník Fiľakovský hrad, 

Fiľakovské múzeum 

divadelné predstavenie 

v anglickom jazyku 

návšteva Novohradského 

múzea 

návšteva Novohradskej 

galérie 

koncoročný výlet 

Uplatňované učebné plány v školskom roku 2018/2019 

 

I. stupeň – primárne vzdelávanie - ISCED 1 

Ročník Uplatňovaný učebný plán 



I. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

II. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

III. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

IV. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

 

II. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie - ISCED 2 

Ročník Uplatňovaný učebný plán 

V. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

 

 

UČEBNÝ PLÁN 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy - ISCED 1  

Vzdelávacia 

oblasť 

Ročník 1. 2. 3. 4. ∑ 

Predmet PH* DH* PH DH PH DH PH DH PH DH 

Jazyk a 

komunikácia 

  

  

slovenský jazyk 

a literatúra  9  8  

7777

7727

7777 1 7  31 1 

prvý cudzí 

jazyk 

00_0

00-0 2  2 333  3  6 4 

druhý cudzí 

jazyk     
 

  1  1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4  4 1 4  4  16 2 

informatika     1  1  2  

Človek a 

príroda 

prvouka 1  2      3  

prírodoveda     1 2 2 1 3 2 

fyzika           

chémia           

biológia           

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda     1  2  3  

dejepis           

geografia           
občianska 

náuka           

Človek a 

hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská 

výchova 1  1  

 

 

1  

 

 

1  4  

Umenie a 

kultúra 

výtvarná 

výchova 2  2  1  1  6  

hudobná 

výchova 1  1  1  1  4  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie     1  1  2  



technika           

Zdravie a pohyb 

telesná 

a športová 

výchova 2  2  2  2  8  

 základ 20  20  23  25    

 

voliteľné 

hodiny 2  3  2+1  1+1    

 spolu 22  23  26  27  88 10 

* PH – povinné hodiny  DH – disponibilné hodiny 

Poznámka: 
V treťom a štvrtom ročníku sme navýšili celkový počet hodín o jednu vyučovaciu hodinu. Toto navýšenie je 

v súlade s pokynmi v Rámcovom učebnom pláne schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho 

programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015 v časti Poznámky bod 10, podľa ktorého môže škola po 

prerokovaní v rade školy navýšiť celkový počet hodín v školskom vzdelávacom programe najviac však na 108 

hodín na 1. stupni. Takéto hodiny sú financované z vlastných zdrojov. 

 

V 1. ročníku sú v rámci voliteľných hodín pridané dve hodiny ANJ.  

V 2. ročníku sú v rámci voliteľných hodín pridané dve hodiny ANJ a jedna hodina MAT.  

V 3. ročníku je v rámci voliteľných hodín pridaná jedna hodina SJL a dve hodiny PVD. Pričom 

jedna hodina PVD sa vyučuje s celou triedou, a dve hodiny PVD sa vyučujú po skupinách, 

pričom jedna skupina má PVD zameranú na praktické cvičenia a druhá skupina má PVD 

vyučovanú metodikou CLIL v anglickom jazyku. Týmto navýšením hodín PVD sa prekročil 

týždenný počet hodín triedy o jednu vyučovaciu hodinu. 

V 4. ročníku je v rámci voliteľných hodín pridaná jedna hodina pre vyučovanie druhého 

cudzieho jazyka a jedna hodina PVD. Pričom jedna hodina PVD sa vyučuje s celou triedou, 

a dve hodiny PVD sa vyučujú po skupinách, pričom jedna skupina má PVD zameranú na 

praktické cvičenia a druhá skupina má PVD vyučovanú metodikou CLIL v anglickom jazyku. 

Týmto navýšením hodín PVD sa prekročil týždenný počet hodín triedy o jednu vyučovaciu 

hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÝ PLÁN 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy - ISCED 2  

Vzdelávacia 

oblasť 
Ročník 5. 6. 7. 

 

8. 9. ∑ 

Predmet PH* DH* PH  PH DH PH DH PH DH PH DH 



DH 

Jazyk a 

komunikácia 

  

  

slovenský jazyk 

a literatúra 5      

  

    

prvý cudzí 

jazyk 3      

  

    

druhý cudzí 

jazyk  1     

  

    

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 1           

informatika 1      

  

    

Človek a 

príroda 

prvouka             

prírodoveda             

fyzika             

chémia             

biológia 2      

  

    

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda             

dejepis 1            

geografia 2 1           

občianska 

náuka       

  

    

Človek a 

hodnoty 

etická/nábožens

ká výchova 1   

  

 

  

 

   

Umenie a 

kultúra 

výtvarná 

výchova 1      

  

    

hudobná 

výchova 1      

  

    

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie       

  

    

technika 1      

  

    

Zdravie a 

pohyb 

telesná 

a športová 

výchova 2      

  

     

 základ 24            

 

voliteľné 

hodiny 3      

  

    

 spolu 27            

*PH – povinné hodiny   DH – disponibilné (voliteľné hodiny) 

 

V 5. ročníku sa v rámci voliteľných hodín pridala jedna hodina pre 2. cudzí jazyk, jedna hodina 

MAT a jedna hodina GEG, ktorá sa vyučuje metodikou CLIL.  

Triedy sa delia na skupiny v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v 

znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy.  

 

 

Práca s integrovanými žiakmi  



Aj v tomto školskom roku budeme pri práci s integrovanými žiakmi využívať edukačné 

metódy, ktoré zodpovedajú ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám.   

Pri práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním sa zameriame hlavne na 

obohacovanie  učiva v jednotlivých ročníkoch. Individuálnymi postupmi, úlohami, projektami 

sa budeme snažiť povzbudzovať ich zvedavosť a  tvorivosť. 

So žiakmi budeme pracovať dvomi formami: 

– individuálnou (na jednotlivých vyučovacích hodinách) 

– skupinovou (posilnené budú predmety slovenský jazyk a matermatika), 

a to nasledovne: 

 

Ročník: Predmet: Vyučujúci: Počet hodín 

týždenne: 

1.ročník (od 2. polroka) Matematika Mgr. Dana Artmanová 1 

2. ročník Matematika Mgr. Dana Artmanová 1 

3. ročník Slovenský jazyk Mgr. Gabriela Kulichová 1 

 Matematika Mgr. Gabriela Kulichová 1 

4. ročník Slovenský jazyk Mgr. Marcela Janštová 1 

 Matematika Mgr. Marcela Janštová 1 

 

Žiaci budú zároveň priebežne pripravovaný na rôzne súťaže a predmetové olympiády. 

 

Pri práci so žiakmi so zdravotným znevýhodnením sa zameriame hlavne na posilňovanie 

oslabených komunikačných zručností a posilnenie oslabených funkcií. 

So žiakmi budeme pracovať dvomi formami: 

– individuálnou (na jednotlivých vyučovacích hodinách) 

– skupinovou, resp. individuálnou (v poobedňajších hodinách 1x týždenne) 

 

 

 

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov 

Ponuka záujmových krúžkov sa realizuje v spolupráci so Súkromným centrom voľného času 

Majáčik Detva.  

Krúžky v školskom roku 2018/2019: 

1. Tvorivé dielne – Mgr. Veronika Milková 



2. Počítačový krúžok – Mgr. Dana Artmanová 

3. Obohatenie – Mgr. Gabriela Kulichová      

4. Šachový krúžok – p. René Ballo 

5. Šikovné ruky – PaedDr. Beata Paulovičová       

6. Tanečný krúžok – Mgr. Marcela Janštová      

7. Športový krúžok – Mgr. Andrej Bahleda     

8. Atletický krúžok – Mgr. Marián Berky     

9. Badmintonový krúžok – Mgr. Božena Péterová 

 

Škola sa v školskom roku 2018/2019 zapojila do projektu Školské ovocie s cieľom podpory 

zdravej výživy a zdravého životného štýlu žiakov. 

 

Hlavné úlohy školy pre školský rok 2018/2019 

- vytvárať u žiakov uvedomelý vzťah k získavaniu nových poznatkov a naučiť ich uplatňovať 

získané poznatky v praxi, 

- vytvárať v škole také podmienky, aby sa žiaci a všetci zamestnanci cítili príjemne, 

- využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej 

gramotnosti 

- podporovať záujem pedagogických zamestnancov o kontinuálne vzdelávanie 

 

- neustále podporovať aktivity vedúce k zvyšovaniu literárnej a čitateľskej gramotnosti 

u žiakov  

 

- zameriavať žiakov na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú 

spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych 

postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu. 

 

- realizovať prevenciu drogovej závislosti ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Ďalej medzi  úlohy, zahrnieme realizovanie aktivít  na podporu zdravia a zdravého 

životného štýlu a podpory aktivít k Svetovému dňu výživy a Svetovému dňu mlieka zamerané 

na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a 

zeleniny. Budeme sa podieľať na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu 

prevencie obezity v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a  podporovať aj 

aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, porúch príjmu potravy, rozvíjať 

vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú 

bezpečnosť.  

 



- popularizovať vedu a techniku a aj v tomto roku aj žiaci 5. ročníka budú mať možnosť  zapojiť 

sa  do  Týždňa vedy a techniky. 

- pokračovať v rozšírenom vyučovaní cudzieho jazyka, budeme sa snažiť o efektívne 

uplatňovanie metódy CLIL, 

- osobitnú pozornosť budeme venovať žiakom so ŠVVP individuálnou formou a tiež formou 

skupinovej práce,  

- v edukačnom procese uplatňovať také formy a metódy práce, ktoré budú žiakov aktivizovať, 

- implementovať prvky finančnej a čitateľskej gramotnosti do plánov všetkých vyučovacích 

predmetov, 

- viesť žiakov k spisovnému vyjadrovaniu sa v ústnej a písomnej forme 

- vyžadovať od žiakov rešpektovanie školského poriadku 

- viesť žiakov k separácii odpadu, vytvárať u nich správne postoje k životnému prostrediu 

- viesť žiakov k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu, 

- efektívne spolupracovať so Súkromným gymnáziom a Súkromnou základnou umeleckou 

školou, 

- posilniť komunikáciu a spoluprácu s Radou školy, 

- naďalej komunikovať s externým dodávateľom obedov s cieľom zvýšenia služieb a kvality 

jedál, 

- v dostatočnej miere medializovať SZŠ v miestnych novinách, 

- zapojiť sa do nových projektov, 

- nadviazať spoluprácu s inou súkromnou základnou školou v rámci Slovenska, 

- získať dostatočný počet žiakov pri zápise do l. ročník ZŠ, umožňujúci otvoriť dve triedy 

v ročníku 

 

 

 

Dlhodobé zameranie školy 

Úlohou školy bude rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak, aby:  

• získali vzdelanie podľa zákona,  



• získali kompetencie pre ďalšie štúdium,  

• sa naučili problémy identifikovať, analyzovať a riešiť,  

• rozvíjali manuálnu zručnosť, tvorivé schopnosti,  

• posilnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre,  

• získali úctu k základným ľudským právam a slobodám,  

• boli pripravení na život v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva medzi 
národmi, národnosťami a etnickými skupinami v duchu náboženskej tradície,  

• rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávali,  

• sa naučili korigovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie, poznali princípy 

zdravej výživy,  

• cieľavedome rozvíjali šport, telesnú kultúru, aby pohyb považovali za súčasť 
svojho dňa. 

 

Záver 

Plán práce bude v priebehu školského roka doplnený aktuálnymi úlohami po konzultáciách 

s vedúcimi MZ a PK a prehodnocovaný na pracovných poradách. 
 


