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Názov školy: Základná škola, Fatranská 14, Nitra 

Adresa školy: Fatranská 14, 949 01 Nitra 

Telefónne číslo: 037/658 60 46 

Emailová adresa: zsfatranskanr@gmail.com 

Zriaďovateľ: Mesto Nitra 

   
Riaditeľka školy:   RNDr. Slavomíra Palková, aprobácia: MAT – ZEM 

Zástupkyne riaditeľky:  1. – 4. roč.: Mgr. Anita Balková, aprobácia: 1. stupeň ZŠ – ANJ 

5. – 9. roč.: RNDr. Ivana Zahradníčková, aprobácia: MAT – BIO  

Vedúca vychovávateľka: Mgr. Gabriela Farkašová    

Školský poradca:   Mgr. Zuzana Gúcka 

Šk. špeciálny pedagóg:  PaedDr. Andrea Ondrejková,  Mgr. Zuzana Gúcka 

Školský psychológ:  Mgr. Lenka Hrušková, Mgr. Michaela Berkyová 

Asistenti učiteľa:    Mgr. Katarína Fialová, Mgr. Lucia Brečková,  

Mgr. Andrea Rumančíková 

Zástupca zamestnancov:  Mgr. Jana Madová 

 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní nahrádza pre prevenciu drogových 

závislostí:       1. – 4. roč.: Mgr. Renáta Urbanová 

        5. – 9. roč.: Mgr. Miroslava Bardovičová 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre environmentálnu výchovu:   

  1. – 4. roč.: Mgr. Erika Kupková 

  5. – 9. roč.: Mgr. Ivana Gáborová 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní Zdravá škola:  

  Mgr. Ingrid Myslivcová 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní nahrádza Bezpečná škola:  

  Mgr. Viera Čimová 

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní pre šport - lyžovanie:  

  Mgr. Ján Šuba, Mgr. Zuzana Seková 

 

Koordinátor žiackeho parlamentu:  Mgr. Adriana Vanyová 
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Počet pedagogických pracovníkov školy:  68  

z toho:  

1. - 4. roč.:   21 + 3 (asistent)  

5. - 9. roč.:   27 (z toho 3 na čiastočný úväzok) + 2 (asistent) 

ŠKD:   13 

Špeciálny pedagóg: 2 (z toho 1 na čiastočný úväzok) 

 

Počet odborných pracovníkov školy:   2 

Počet nepedagogických pracovníkov:  24 + 1 (správca siete) 

Počet zamestnancov na dohodu o vykonaní práce: 2    

Počet zamestnancov školy spolu:  92 (2 – dva úväzky na škole, 2 – dohoda)  

 
Triednictvo: 
 
Trieda Triedny učiteľ Aprobácia 
I. A Mgr. Renáta Mráziková 1. st. ZŠ 
I. B Mgr. Renáta Urbanová 1. st. ZŠ 
I. C Mgr. Evelína Magdinová 1. st. ZŠ 
I. D Mgr. Andrea Lipovská 1. st. ZŠ 
I. E Mgr. Eva Berkesová 1. st. ZŠ 
II. A Mgr. Iveta Varganová 1. st. ZŠ 
II. B Mgr. Ingrid Myslivcová 1. st. ZŠ 
II. C Mgr. Linda Hlavačková 1. st. ZŠ 
II. D Mgr. Rút Dobišová Adame 1. st. ZŠ  
II. E Mgr. Mária Sásová 1. st. ZŠ  
III. A Mgr. Erika Kupková 1. st. ZŠ 
III. B Mgr. Pavol Halák 1. st. ZŠ – BIO 
III. C Mgr. Jana Madová 1. st. ZŠ 
III. D Mgr. Katarína Buranská 1. st. ZŠ – ANJ 
IV. A Mgr. Ingrid Švéciová 1. st. ZŠ 
IV. B Mgr. Viera Čimová 1. st. ZŠ 
IV. C Mgr. Iveta Brathová 1. st. ZŠ 
IV. D Mgr. Silvia Vargová 1. st. ZŠ 
V. A Mgr. Miroslava Pavle ANJ 
V. B Mgr. Zuzana Poliaková NEJ – estetika - ANJ 
V. C Mgr. Eva Felixová INF – THD 
V. D Mgr. Lenka Ilavská MAT – FYZ 
VI. A Mgr. Katarína Alexyová SJL – ANJ 
VI. B Mgr. Petra Macharová SJL – ETV 
VI. C PaedDr. Eva Szórádová NEJ - RUJ – VYV 
VII. A Mgr. Michaela Kozárová MAT – FYZ 
VII. B PhDr. Jozef Blaho DEJ – ZEM 
VII. C Mgr. Ján Šuba INF – TSV 
VIII. A Mgr. Ivana Gáborová BIO – CHE 
VIII. B Mgr. Zuzana Seková MAT – TEV 
VIII. C Mgr. Patrik Hrnko ANJ 
IX. A Mgr. Miroslava Bardovičová GEG – Výchova k občianstvu 
IX. B Mgr. Ingrid Turčeková MAT – CHE 
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Netriedni pedagogickí zamestnanci:  
 
P. č. Učiteľ Aprobácia 
1. Mgr. Lucia Dreveňáková ANJ 
2. Mgr. Mária Giertlová ANJ – Pedagogika 
3. Mgr. Zuzana Gúcka SJL – DEJ 
4. Mgr. Gabriela Labajová SJL - VYV 
5. Mgr. Igor Osúch FYZ – THD 
6. Mgr. Miriam Szokeová SJL – Výchova k občianstvu 
7. Mgr. Kristína Šlágorová MAT - ekológia 
8. Mgr. Ján Takáč NBV, HUV 
9. Mgr. Adriana Vanyová SJL – NBV 
 
Vychovávateľky v ŠKD:   

1. Edita Antalová 
2. Vanda Bedeová 
3. Mgr. Ivana Čurgalyová 
4. Mgr. Gabriela Farkašová 
5. Beáta Hudecová 
6. Mgr. Darina Kereková 
7. Lucia Látečková 
8. Mgr. Andrea Lipovská 
9. Alena Mikulová 
10. Bc. Ľubica Siroteková 
11. Mgr. Zuzana Schusterová 
12. Mgr. Alena Václavová 
13. Bc. Miriam Vargová 
     

Vedúci MZ – PK 
 
Metodické združenie:       Mgr. Iveta Varganová 

Metodické združenie pre inkluzívny tím:    PaedDr. Andrea Ondrejková 

PK pre vzdelávaciu oblasť: 

Jazyk a komunikácia /slovenský jazyk a literatúra/:  Mgr. Petra Macharová 

Jazyk a komunikácia /cudzí jazyk/:      Mgr. Miroslava Pavle 

Človek a príroda:        Mgr. Ivana Gáborová 

Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty:    PhDr. Jozef Blaho 

Matematika a práca s informáciami:      Mgr. Lenka Ilavská 

Človek a svet práce a Umenie a kultúra:     PaedDr. Eva Szórádová 

Zdravie a pohyb:         Mgr. Zuzana Seková 

 
Vedúci kabinetných zbierok 
 
1.- 2. roč.:  Mgr. Ingrid Myslivcová   3. - 4. roč.: Mgr. Renáta Mráziková 
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SJL – Mgr. Katarína Alexyová   MAT - INF – Mgr. Zuzana Seková 

ANJ – Mgr. Katarína Alexyová   FYZ – Mgr. Lenka Ilavská 

NEJ – PaedDr. Eva Szórádová   BIO – Mgr. Ivana Gáborová 

Zbierka CD 1. st. - Mgr. Iveta Varganová    Zbierka CD 2. st. - Mgr. Ján Šuba 

CHE – Mgr. Ingrid Turčeková   DIELNE – Mgr. Igor Osúch    

VYV – Mgr. Gabriela Labajová   HUV – Mgr. Evelína Magdinová   

TSV – Mgr. Peter Pucher    DEJ/GEG –  Mgr. Jana Uhrinčaťová   

Jazykové laboratórium - Mgr. Jana Uhrinčaťová 1. - 4. Janíkovce – Mgr. Andrea Lipovská 

Kabinet ŠKD – Bc. Miriam Vargová   PC 109 - Mgr. Jana Madová     

PC 110 - Mgr. Iveta Varganová   PC 112 - Mgr. Ján Šuba  

  

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní pre vedenie školskej knižnice: 

Mgr. Lucia Dreveňáková – Fatranská  

Mgr. Katarína Buranská - Janíkovce 

 
Organizácia vyučovania: 
Budova Fatranská 14, Nitra   Budova Hlavná 82, Nitra 
 
1. hod.  8. 00  – 8. 45     1. hod.  8. 00  – 8. 45 
prestávka 10 min.     prestávka 10 min. 
2. hod.  8. 55 – 9.40     2. hod.  8. 55 – 9.40 
desiatová prestávka 10 min.   desiatová prestávka 10 min. 
3. hod.   9. 50 – 10. 35    3. hod.   9. 50 – 10. 35 
veľká prestávka  20 min.     prestávka  10 min.  
4. hod. 10. 55 – 11. 40    4. hod. 10. 45 – 11. 30 
prestávka 10 min.     prestávka 10 min. 
5. hod. 11. 50 – 12. 35    5. hod. 11. 40 – 12. 25 
prestávka 10 min.     prestávka 20 min. 
6. hod. 12. 45 – 13. 30    6. hod. 12. 45 – 13. 30 
 
 
Varianty učebných plánov:    

1. - 4. roč. I., II.,III., IV. ročník   Inovovaný školský vzdelávací program 

5. - 9. roč. V., VI., VII., VIII. , IX. ročník  Inovovaný školský vzdelávací program 
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I. Organizácia školského roku 2020/2021 
 
Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína             

2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020              
(štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 
(piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku za začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 
30. júna 2021 (streda). 
 
 

II. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 
 

 

Prázdniny 
Posledný deň 
vyučovania pred 
začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania 
po prázdninách 

jesenné 
28. október 2020 
(streda) 

29. október – 30. október 2020 2. november 2020 
(pondelok) 

vianočné 
22. december 2020 
(utorok) 

23. december 2020 – 7. január 2021 
8. január 2021 
(piatok) 

polročné 
29. január 2021 
(piatok) 

1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 
(utorok) 

jarné 
26. február 2021 
(piatok) 

1. marec – 5. marec 2021 
8. marec 2021 
(pondelok) 

veľkonočné 
31. marec 2021 
(streda) 

1. apríl – 6. apríl 2021 
7. apríl 2021 
(streda) 

letné 
30. jún 2021 
(streda) 

1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 
(štvrtok) 

 
 

III. Hlavné úlohy na školský rok 2020/2021 v oblasti vzdelávania a výchovy 
 
1. Vychádzajú zo základných dokumentov Sprievodca školským rokom 2020/2021, z projektov 

Bezpečná škola, Zdravá škola. Hlavné úlohy z plánu práce školy si vyučujúci zapracujú do 
plánovaných aktivít, plánov MZ, PK, VP, MZ ŠKD. 

a) Termín:    18. 09. 2020 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci, vedúci MZ, PK, VP, MZ ŠKD 

 
2. Z dôvodu mimoriadnej situácie v období marec – jún 2020 v úvode šk. roka vykonať mapovanie 

priebehu dištančného vzdelávania v mesiacoch marec – jún 2020, ktorého cieľom je zistiť, aké 
prekážky nastali na strane učiteľov a na strane žiakov. Navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo 
minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti opätovného prerušenia vyučovania. Mapovanie vykonať 
medzi pedagógmi, v rámci MZ/PK a medzi žiakmi formou dotazníka. Výsledky uviesť do správy 
jednotlivých MZ, PK.  

a) Termín: august 2020 učitelia, 2. – 4. 9. 2020 žiaci 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci 

 
3. Na začiatku šk. roka vykonať zistenie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia 

školského vzdelávania, rozvrh preberaného učiva obmedziť na minimum požadované Štátnym 
vzdelávacím programom. Učivo 4. roč. 2019/2020 je možné presunúť do 5. roč. 2020/2021. 

a) Termín: september 2020 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci 
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4. Vo všetkých ročníkoch školy  postupovať podľa schváleného inovovaného školského vzdelávacieho 
programu „LOCUS ITER“. 

a) Termín: celoročný 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci 

 
5. V ŠKD postupovať  podľa schváleného výchovného programu. 

a) Termín: celoročný 
b) Zodpov.: vychovávateľky v ŠKD 
 

6. V prvom a piatom ročníku využívať vo vyučovaní prvky Vysoko efektívneho učenia (VEU). 
a) Termín: celoročný 
b) Zodpov.: vyučujúci 1., 5. roč., všetci pedagógovia 

 
7. Realizovať Testovanie 5 2021  žiakov 5. ročníka z predmetov MAT, SJL. Žiakom 6. - 9. ročníka bude 

udelené riaditeľské voľno. 
a) Termín:  19. 5. 2021 (streda) 
b) Zodpov.: koordinátor a administrátori testovania, vyučujúci 

MAT, SJL, vedenie školy, príslušní dozorkonajúci                      
a  pedagógovia vyslaní na iné školy 
 

8. Realizovať Testovanie 9 2021  žiakov 9. ročníka z predmetov MAT, SJL. Žiakom 5. - 8. ročníka bude 
udelené riaditeľské voľno. 

a) Termín:  24. 3. 2021 (streda) 
(náhradný termín testovania 14. a 15. 04. 2021) 

b) Zodpov.: koordinátor a administrátori testovania, vyučujúci 
MAT, SJL, vedenie školy, príslušní dozorkonajúci                      
a  pedagógovia vyslaní na iné školy 
 

9. Zvýšenú pozornosť venovať príprave žiakov 9. ročníka na úspešné zvládnutie Testovania 9 
a prijímacích pohovorov na stredné školy. Tem. okruhy a špecifikácie testov zverejní NÚCEM 
v septembri 2020. 

a) Termín: september 2020 – máj 2021  
b) Zodpov.: vedúci PK vzdel. oblastí jazyk a komunikácia (SJL) 

a matematika a práca s inf., vyučujúci SJL a MAT, vedenie 
školy 

 
10. Realizovať Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. – 3. ročníka. 

a) Termín:  2. 9. 2020 – 31. 10. 2020 
(nahratie výsledkov do 30. 11, 2020) 

b) Zodpov.: vyučujúci 1. – 3. roč., vedenie školy 
 

11. Pokiaľ bude škola oslovená, realizovať pilotné testovanie medzinárodnej štúdie OECD PISA. 
a) Termín:  apríl - máj 2021 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci, vedenie školy 

 
12. Pokiaľ bude škola oslovená, realizovať hlavné testovanie medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2021 

(procesy porozumenia a práce s textom rozličného typu). 
a) Termín:  máj 2021 

(papierová i elektronická forma) 
b) Zodpov.: vyučujúci 4. roč., vedenie školy 

 
13. Pokiaľ bude škola oslovená, realizovať pilotné testovanie medzinárodnej štúdie IEA ICCS 2022 

(občianske vzdelávanie, občianska výchova v 8. roč.). 
a) Termín:  23. 11. – 4. 12. 2020 
b) Zodpov.: vyučujúci OBN, DEJ, vedenie školy 
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14. V dôsledku mimoriadnej udalosti spojenej s prerušením vyučovania využívať dištančné formy 
vzdelávania pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov (využitie lektora z celej SR), pri 
organizovaní porád, príp. RZ. Pokračovať v priebežnom slovnom hodnotení, vytvárať podmienky pre 
pozitívnu motiváciu žiakov, aktívne učenie sa, ponechať žiakom primeranú zodpovednosť za svoje 
učenie. Využívať elektronickú formu komunikácie so žiakmi i rodičmi – zníženie zaťaženosti ŽP 
a elektronické zdroje vo vyučovaní. 

a)  Termín:  celoročne 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci, vedenie školy 

 
15. V rámci zvyšovania efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzať aktivizujúce metódy 

rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na rozvoj kritického myslenia. Vytvárať priaznivú 
klímu školy, formovať priateľské a empatické vzájomné vzťahy. Odstraňovať bariéry vo vzdelávaní 
menej úspešných žiakov, pravidelne vykonávať autoevalváciu, prekonávať kultúrne, jazykové  
a socio-ekonomické bariéry vyplývajúce z prostredia rodín. 

a) Termín:  celoročne 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci, vedenie školy 

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

Pokračovať v školskom programe „Na čítaní nám záleží“, využívať priestory a materiálové možnosti 
školskej knižnice, pravidelne realizovať týždne „Číta celá škola“, zúčastniť sa aktivít krajskej knižnice.  
Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 
zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v ŠKD. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať 
spoluprácu a pomoc zákonných zástupcov pri domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť 
zákonných zástupcov pri konkrétnych školských aktivitách a využívať aj uvoľnené úlohy PISA. 
Explicitne zadefinovať hlavný cieľ čítania – čítanie s porozumením, dekódovať význam z počutého, 
písaného textu, overovať zapamätávanie a reprodukovanie informácií, uplatňovať metódy tvorivej 
dramatizácie.  
Implementovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do vyučovania všetkých vyučovacích 
predmetov. 
Zmysluplne využívať čitateľskú a oddychovú zónu pre žiakov nachádzajúcu sa na 1. poschodí. 
(podporné materiály: www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura, uvoľnené úlohy PISA, www.spgk.sk) 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: vedúci MZ, PK SJL, CUJ, všetci pedagogickí 

pracovníci 
 
17. Pri výučbe cudzích jazykov realizovať zmluvu o spolupráci s partnerskou jazykovou školou a zapájať 

sa do aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov, zapájať sa do predmetových olympiád. 
(podporné materiály: http://edl-ecml.at, www.iuventa.sk) 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: vedúci PK CUJ, vyučujúci cudzích jazykov 

 
18. Uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu 

a ľudským právam, do UO OBN, DEJ, ETV, NBV implementovať témy súvisiace s demokratickým 
občianstvom a ľudskými právami. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam 
organizovaním besied, súťaží, stretnutí, divadelných predstavení...  
Podporovať účasť zamestnancov na vzdelávaní s týmto zameraním, vytvárať priaznivé multikultúrne 
prostredie. 
Pokračovať v činnosti žiackeho parlamentu ako prvku rozvoja občianskych práv a kompetencií 
žiakov. Výraznejšie prepojiť aktivity žiackeho parlamentu s triednymi aktivitami.  
(podporné materiály: www.icm.sk, www.statpedu.sk, www.cep.sk ) 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: pedagogický koordinátor žiackeho parlamentu, 

vyučujúci OBN, ETV, NBV, DEJ, všetci vyučujúci, vedenie 
školy 

 

http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura
http://edl-ecml.at/
http://www.icm.sk/
http://www.statpedu.sk/
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19. Environmentálne povedomie žiakov a  zamestnancov školy rozvíjať formou  environmentálnych 
projektov cez štátne aj súkromné organizácie a samosprávu. Využívať ponuky prírodovedných 
exkurzií do prírodných rezervácií na Slovensku aj v zahraničí. Popularizovať separáciu a zber 
druhotných surovín a pokračovať v separačnom programe. Hľadať alternatívne zdroje a projekty na 
financovanie recyklačného programu papiera, PET fliaš, batérií, elektrospotrebičov, použitých 
tonerov a bioodpadu zo školskej jedálne. Rozvíjať aktivity na zníženie spotreby plastov a odpadu. 
(podporné materiály: www. fee.global, www.zelenaskola.sk, www.mladireporteri.sk, 
www.vzdelavacifond.sk, www.statpedu.sk, www. minzp.sk/fondy – nórsky fond) 

a) Termín: celoročný 
b) Zodpov.: koordinátori pre environmentálnu výchovu, 

vedenie školy, všetci vyučujúci 
 

20. V rámci rozvoja mediálnej gramotnosti pravidelne realizovať informačné okienko pripravené žiakmi 
a p. uč. OBN. 
(podporné materiály: www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/) 

a) Termín: celoročne  
b) Zodpov.: p. uč. Bardovičová, všetci vyučujúci, vedenie školy 

 
21. Realizovať zapracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, podporovať výučbu finančnej 

gramotnosti s využitím portálu MŠVVaŠ SR. 
(podporné materiály: www.statpedu.sk – Metodický portál/Metodické podnety/Finančné 
dokumenty) 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: všetci pedagogickí pracovníci 

 
 

22. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v súlade s dobrovoľníckymi 
organizáciami v súlade s koncepciou výchovy a vzdelávania detí k dobrovoľníctvu. 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: všetci pedagogickí pracovníci 

 
23. Venovať zvýšenú pozornosť rozvoju digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedag. metód s využitím digitálnych 
technológií s vhodným obsahom, využívať informačný systém z projektu Digiškola. 
(podporné materiály: www.eaktovka.sk, www.pracasmladezou.sk, www.slovakania.sk, 
www.webumenia.sk) 

a) Termín: celoročne  
b) Zodpov.: uč. INF, všetci vyučujúci, vedenie školy 

 
24. Vypracovať strategický plán kariérového poradenstva a zabezpečovať jeho realizáciu cielene už od 

ročníkov primárneho vzdelávania. Vytvoriť účinný a podporný systém smerom k zákonným 
zástupcom a žiakom, spolupracovať školský poradca – tr. učiteľ, učiteľ. Podporovať zvyšovanie 
odborných kompetencií školského poradcu.  
V spolupráci so školskou poradkyňou uskutočniť v 8. a 9. ročníku exkurzie do priemyselných závodov 
a technických prevádzok. 
(podporné materiály: www.megaskol.iedu.sk, www.potrebyovp.sk, www.dualnysystem.sk, 
www.ctvisr.sk, www.minedu.sk) 

a) Termín: celoročne  
b) Zodpov.: školský poradca, šk. psychol., všetci vyučujúci, 

vedenie školy 
 

25. V projekte „Zdravá škola“  zabezpečovať  podmienky pre pitný režim, mliečny program v zariadení 
školského stravovania pre stravujúcich sa žiakov, projekt školského ovocia pre všetkých žiakov školy 
a Národný program boja proti drogám, pomáhať cielenými a odborne vedenými aktivitami na poli 
prevencie. Zrealizovať na škole aktivity v rámci  projektov  „Odstráňme obezitu“ a „Hovorme o jedle“, 
aktívne sa zapojiť do Európskeho týždňa športu.  

http://www.zelenaskola.sk/
http://www.mladireporteri.sk/
http://www.vzdelavacifond.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/
http://www.statpedu.sk/
http://www.eaktovka.sk/
http://www.pracasmladezou.sk/
http://www.slovakania.sk/
http://www.webumenia.sk/
http://www.megaskol.iedu.sk/
http://www.potrebyovp.sk/
http://www.dualnysystem.sk/
http://www.ctvisr.sk/
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Pokračovať v zaraďovaní hodnotných potravín a jedál do jedálneho lístka zariadenia školského 
stravovania a sortimentu tovaru v školskom bufete.  Tento sortiment upraviť so zameraním sa na 
potraviny obsahujúce znížený obsah soli, tuku, cukru, konzervačných látok, bez obsahu kofeínu 
a chinínu. Podporovať deti v aktívnom transporte do a zo školy. 

a) Termín: priebežne 
b) Zodpov.: šk. koordinátori vo výchove a vzdelávaní -  

prevencia a Zdravá škola, vedúci PK TSV, tr. uč., vych.   
ŠKD, vedenie školy 

 
26. Pokračovať v realizovaní a dodržiavaní pravidiel ekokódexu školy, zapracovať ekokódex do bežných 

školských aktivít. Podporovať udržateľnosť životného prostredia. Upravovať areál školy a výsadbu 
nových okrasných drevín a bylín. 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: šk. koordinátori vo výchove a vzdelávaní –  

 environmentálna výchova, všetci vyučujúci 
 

27. Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov, príznaky šikanovania, rizikového 
správania. V prípade výskytu týchto javov bezodkladne kontaktovať zákonných zástupcov žiakov. 
Vypracovať vlastné programy prevencie šikanovania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii 
a riešeniu šikanovania. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestoprávnej zodpovednosti pri prejavoch 
šikanovania a rizikového správania sa.  
Vyhotovovať zápis o riešení šikanovania. (zber údajov) 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: šk. koordinátor vo výchove a vzdelávaní –  

prevencia,  šk. psychológ, všetci vyučujúci 
 

28. V súlade so Smernicou európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu, vykorisťovaniu a proti detskej pornografii zabezpečiť primeraným spôsobom 
informovanosť žiakov o týchto rizikách. 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: šk. koordinátor vo výchove a vzdelávaní –  

Zdravá škola,  šk. psychológ 
 

29. Poskytnúť rodinám žiakov u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa obeťami 
násilia, prejavujú samovražedné sklony, príp. majú iný problém, kontakt na regionálne CPPPaP za 
účelom zabezpečenia psychologickej podpory. 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: šk. koordinátor vo výchove a vzdelávaní –  

prevencia,  šk. psychológ 
 

30. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišnosti a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným 
skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a  enávistné prejavy. 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: šk. koordinátor vo výchove a vzdelávaní –  

prevencia,  šk. psychológ, všetci vyučujúci 
 

31. Realizovať prevenciu drogovej závislosti, rizikového správania detí a žiakov ako integrálnu účasť 
výchovno-vzdelávacieho procesu, príp. sa zúčastňovať besied pod gesciou CPPPaP. 

a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: šk. koordinátor vo výchove a vzdelávaní –  

prevencia,  šk. psychológ, všetci vyučujúci 
 

32. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, prevencie HIV/AIDS a 
v rámci prevencie šikanovania realizovať besedy s vyškolenými zamestnancami CPPPaP, zapojiť sa 
do celoslovenskej kampane Červené stužky, využívať materiály dostupné na portáli ŠPÚ, statpedu. 

a) Termín: celoročne 
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b) Zodpov.: koordinátori prevencie, vedenie školy, všetci 
vyučujúci 

 
33. Využívať oddychové zóny v areály školy na vyučovanie a prácu v ŠKD, vyvýšené záhony na 

pestovanie zeleniny a bylinkovú špirálu. 
a) Termín: celoročne 
b) Zodpov.: všetci vyučujúci, vychovávateľky ŠKD 

 
34. Revitalizovať informačný systém školy, podieľať sa na aktualizovaní školského webového sídla. 

a) Termín: priebežne 
b) Zodpov.: vedenie školy, učitelia informatiky, všetci 

vyučujúci 
35. Viesť pedagogickú dokumentáciu – TK v elektronickej podobe, denne ju aktualizovať, denne dopĺňať 

chýbajúcich žiakov, mimoriadne udalosti. 
Klasifikáciu viesť v elektronickej podobe – IZK, denne dopĺňať známky. Tr. učiteľ bude sledovať, či 
rodič známky podpísal, v prípade, že nie, situáciu rieši. 

a) Termín: celoročne (denne) 
b) Zodpov.: vedenie školy, všetci vyučujúci 

 
36. Pokračovať v projekte „Zvyšovania kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického 

testovania“. Použiť testovacie nástroje projektu v procese hodnotenia úrovne vyučovacích výsledkov 
a kompetencií žiakov. Zabezpečiť potrebné technické vybavenie k testovaniu pomocou IKT. 

a) Termín: celoročný 
b) Zodpov.: vedenie školy, všetci vyučujúci 

 
37. Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiadúce javy, 

akými je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie žiakov v dôsledku 
ich etnickej príslušnosti, iných detí a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí a žiakov. Šíriť 
myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám 
obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy. 

a) Termín: celoročný 

b) Zodpov.: vedenie školy, vých. poradca, všetci vyučujúci 
 

38. Realizovať otvorené hodiny z dôvodu zvýšenia záujmu rodičov o zápis žiakov do prvého 
ročníka a spropagovania našej školy. 

a) Termín: marec – apríl 2021 

b) Zodpov.: vedenie školy, všetci vyučujúci 
 

 
 

  



12 

 

IV. Organizačná časť 
 
Plán zasadnutia pedagogických rád: 
 
Pedagogické rady sa budú uskutočňovať o 14. 00 hod prípadne o 16.00 hod. 
 

1. Organizácia školy 
Plán profesijného vzdelávania vzdelávania, plán vnútroškolskej kontroly 
Prerokovanie začlenenia  žiakov. 

       termín: 10. septembra  (štvrtok) 2020  o 14.00 
 
 

2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov za I. štvrťrok šk. roku        
       2020/2021.   
      Vyhodnotenie vstupných testov MAT, SJL, ANJ vedúcimi MZ a PK. 

termín: 12. november 2020 (štvrtok) o 14.00 
 

3. Hodnotiaca pedagogická rada za I. polrok šk. roku 2020/2021.   
Vyhodnotenie plánov práce MZ, PK, MZ ŠKD, koordinátorov projektov, práce vých. 
poradcu. 
Hodnotenie práce začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP . 

        Plnenie plánu práce školy. 
        termín: 26. január  (utorok) 2021 o 14.00 
 

4. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok šk. roka 2020/2021.  
Zhodnotenie stavu rozmiestnenia žiakov 9. ročníkov. 

       termín: 15. apríl (štvrtok) 2021 o 14. 00 
 

5. Hodnotiaca pedagogická rada za II. polrok šk. roku 2020/2021 
Hodnotenie práce začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP. 
termín: 23. jún (streda) 2021 o 14.00 

  
6. Vyhodnocovacia pedagogická rada o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

v školskom roku 2020/2021. 
Vyhodnotenie plánov práce MZ, PK, MZ ŠKD, koordinátorov projektov, práce vých. 
poradcu. 

       termín: 1. júl 2021 (štvrtok) o 09.00  
 
Termíny a program pedagogických rád sa môžu meniť v závislosti potreby školy. 
Pracovné porady budú zvolávané podľa potreby. 
 
 
 
V Nitre,  26.  8.  2020  
 
 
 
              RNDr. Slavomíra Palková
                      riaditeľka ZŠ 


