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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

 
Identifikačné údaje školy  
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Adresa školy:                     919 61 Ružindol č. 3 
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Kontakt:    

telefón:   základná škola    -   033/5549 402  

  materská škola    -   033/5549 185 

  e-mail: skola@zsruzindol.edu.sk 

  fax: 033/5549 402 

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

IČO:  36090344 

Zriaďovateľ:     Obec Ružindol 

  Obecný úrad Ružindol 

  919 61  Ružindol č. 130 

 
Vedenie školy 

 
Riaditeľ: Ing. Ján Morong  

Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Ľudmila Kloknerová  

(štatutárny zástupca) 

Zástupca riaditeľa školy pre MŠ: Ľubica Dubovská  

Predseda rady školy:          Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. – zástupca rodičov ZŠ 

 

Členovia rady: Svetlana Szudová – zástupca zriaďovateľa  

Erika Čáliková – zástupca zriaďovateľa  

Ing. Ladislav Vysoký – zástupca zriaďovateľa 

Pavol Drobný – zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Anna Pokrývková – zástupca PZ ZŠ 

Mgr. Anna Pišková  – zástupca PZ MŠ 

Emília Tibenská – zástupca nepedag. zamestnancov 

Miriam Šalgovičová – zástupca rodičov ZŠ 

Eva Široká – zástupca rodičov ZŠ 

Silvia Palová  – zástupca rodičov MŠ 

 

Predseda rady rodičov:            Lucia Pecková             
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Úvod 

 
 Základná škola s materskou školou Ružindol bude uskutočňovať výchovu 

a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na 

rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpoved-

nosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život 

v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. 

 Veľká pozornosť bude venovaná tomu, aby výchova a vzdelávanie na škole prebiehali 

v duchu humanizmu, s dodržiavaním ľudských práv a práv dieťaťa. 

 

 

 

2. Analýza činnosti školy za uplynulé obdobie 

 

Vychádzajúc z pripravovanej správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelá-

vacej činnosti školy za uplynulý školský rok, ako aj prijatej Koncepcie rozvoja školstva 

v obci Ružindol, prijatej a schválenej obecným zastupiteľstvom na obdobie piatich rokov, boli 

výsledky činnosti školy nasledujúce: 

 

a) V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu 131 žiakov, z toho 5 žiaci sú so špeciál-

nymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v materskej škole bolo zapísaných 72 detí. Niž-

ší počet žiakov v ZŠ bol spôsobený menším počtom žiakov v niektorých triedach, hlavne 

na II. stupni základnej školy. Tento problém menšieho počtu žiakov bude trvať ešte asi 4 – 

5 rokov. Postupne sa však začína zvyšovať počet žiakov na I. stupni, čo je dôsledok vy-

tvorenia spoločného školského obvodu s obcou Biely Kostol a Borová.   

b) Do prvého ročníka bolo spolu zapísaných 34 žiakov z toho majú odklad začatia plnenia 

povinnej školskej dochádzky 2 žiaci a do prvého ročníka nastúpi 32 žiakov. V prvom roč-

níku budú podobne ako vlani dve paralelné triedy – I. A a I. B. Minuloročné dve prvé 

triedy budú v druhom ročníku spojené do jednej druhej triedy.  

c) V školskom roku 2011/2012 z celkového počtu 131 žiakov ZŠ prospelo s vyznamenaním 

82 žiakov, prospelo veľmi dobre 26 žiakov, prospelo 21 žiakov, neprospeli 2 žiaci z 1 

predmetu, 1 žiak nebol klasifikovaný, pretože si plní povinnú školskú dochádzku v zahra-

ničí. Zameškané hodiny na žiaka -  46,06 hod. na žiaka z toho neospravedlnené hodiny 

boli 0,19 na žiaka. Druhý stupeň zo správania mali traja žiaci, všetci boli z deviateho roč-

níka. 

d) Škola poskytovala predprimárne vzdelanie v materskej škole a základné vzdelanie, ktoré 

sa členilo na primárne vzdelanie, ktoré získal žiak na prvom stupni základnej školy alebo 

nižšie stredné vzdelanie, ktoré získal žiak na druhom stupni základnej školy. 

e) Na základnej škole pôsobilo 15 pedagogických zamestnancov z toho 2 vychovávateľ-

ky, všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. V materskej škole pôsobilo 5 

učiteliek, z ktorých všetky spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Dve učiteľky sú v súčasnosti 

na rodičovskej dovolenke. 

f) Pedagogický zamestnanci v uplynulom roku sa zapojili do vzdelávania nasledovne: 2 vy-

učujúce ročníkov 1. – 4.  si dopĺňajú vzdelanie v oblasti  cudzích jazykov a 3 vyučujúce 
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navštevovali vzdelávanie v oblasti modernizácii vyučovacieho procesu. Zapojením sa do 

národného projektu vzdelávania škola získala v predchádzajúcom období šesť PC, štyri 

notebooky a dva dataprojektory, ktoré slúžia vyučujúcim a je možné využívať ich aj vo 

vyučovacom procese. Dvaja PZ navštevujú inovačné funkčné vzdelávanie. Prostredníc-

tvom MPC preto škola dostala tento rok ďalšie dva notebooky, ktoré budú slúžiť učiteľom 

školy. 

g)  Škola sa zúčastnila okresného kola Pytagoriady, súťaže Hollého pamätník a Putujeme za 

ľudovou piesňou. 

V priebehu roka sme sa zúčastnili viacerých filmových a divadelných predstavení 

v Trnave a Bratislave, ale i priamo v škole resp. KD v obci. Výchovný koncert bol na té-

mu ľudovej piesne a boli predvedené deťom rôzne druhy ľudových hudobných nástrojov. 

Žiaci našej školy pripravili kultúrne programy na Stretnutie s dôchodcami, Mikulášsky 

koncert pre rodičov, Vianočnú akadémiu, a záverečnú akadémiu na konci školského roka. 

V októbri pri príležitosti Dňa športu sme pripravili mnohé športové aktivity pre našich 

žiakov. Na jar bol zasa Deň Zeme, ktorý sa niesol v znamení úpravy okolia školy a obce, 

detských ihrísk, parkov a úpravy Strednej dolinky v spolupráci s poľovníckym združením 

v obci Ružindol. V školskej jedálni sa uskutočnila ochutnávka bylinkových čajov spojená 

s prednáškou o liečivých bylinách. Najstarší žiaci upravovali terén v okolí školy po jej 

minuloročnej rekonštrukcii, navážali zeminu a siali trávu. V materskej škole učiteľky 

s deťmi čistili okolie MŠ a vysádzali okrasné tuje a kvety. 

V mesiaci máj sa konal v kultúrnom dome detský karneval, ktorý sme zorganizovali 

v spolupráci so ZRŠ. 

V spolupráci s obcou, firmou Rupos a firmou Gašparík sa uskutočnil 4. ročník Ružin-

dolských olympijských hier, ktorý mal 3 časti a to Ružindolská olympijská míľa, futbalo-

vý turnaj o pohár starostu obce a Olympijské hry pre materské školy. Olympijských hier 

pre ZŠ sa zúčastnilo 5 ZŠ z okolia a  3 materské školy -  Borová, Biely Kostol  

a Ružindol. 

V priebehu roka a na konci školského roka sa uskutočnili exkurzie a výlety do Šaš-

tína, na Devín, do Západoslovenského múzea v Trnave a Národného múzea v Bratislave, 

do Smoleníc, na Kyslíkovú cestu do Trenčína, do bábkového divadla a Národného divadla 

do Bratislavy, na Dobrú Vodu, do lanového centra v Trnave. Vo februári sa uskutočnil 

LVK v Chate pod Hrbom. V mesiaci máj boli žiaci v škole v prírode v Jasenskej doline 

pri Martine. V závere roka to bolo branné cvičenie v spolupráci s armádou SR z Hlohovca 

s ukážkami rôznych činností, zbraní a vojenskej techniky. 

 

Športová činnosť: 

Škola sa zapojila do systému súťaží SAŠŠ, podujatí v rámci OFDMS i vlastných 

podujatí. Z množstva akcií treba spomenúť: Súťaž mladých záchranárov v Kamennom 

Mlyne v Trnave, Bežecké podujatia v Trnave, Dolnej Krupej, Dubovanoch, Trstíne, Hor-

ných Orešanoch, Dobrej Vode, Chtelnici, Špačinciach. V rámci olympijského roka 

a olympiády v Londýne to boli akcie ako olympijská míľa, futbalový turnaj o pohár sta-

rostu a detská olympiáda MŠ v našom školskom obvode.  

 

Domáce podujatia: LVK v Chate pod Hrbom, Majstrovstvá školy v stolnom tenise, ma-

lom futbale, vo vybíjanej a stretnutie s hráčmi Spartaka Trnava a bývalými olympionikmi 

a reprezentantmi a Olympijský deň v Trnave.   

 

h) Škola na výzvou MŠ SR predložila v školskom roku 2011/2012 dva rozvojové projekty 

a to v oblasti Environmentálnej a oblasti revitalizácie vzdelávania v MŠ. Cieľom projek-
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tov bolo inovovať obsah a metódy vzdelávania, skvalitniť výstupy vzdelávania 

pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a podporiť záujem detí o knihu a číta-

nie kníh. V oblasti revitalizácii vzdelávania v MŠ bol náš projekt úspešný a škola získala 

finančnú dotáciu na nákup kníh. 

i) Na  škole bola vykonaná inšpekcia z Úradu verejného zdravotníctva zameraná na dodržia-

vanie hygieny a predpisov v školskej jedálni v MŠ a v základnej škole. Prijaté opatrenia 

boli splnené a zistené nedostatky odstránené v určenom termíne. O požiarnu ochranu a 

BOZP zamestnancov sa aj tento rok staral autorizovaný bezpečnostný technik.  

j) Škola mala k dispozícii 9 tried, z toho sa dve triedy využívali na činnosť ŠKD, jazykovú 

učebňu, učebňu na vyučovanie informatiky, školské dielne, novú interaktívnu učebňu pre 

vyučovanie prírodovedných predmetov na II. stupni s kapacitou 20 miest, vybavená mo-

dernou technikou  spojenú s kabinetom učebných pomôcok pre tieto predmety. Škola má 

peknú telocvičňu po rekonštrukcii a k dispozícii má i miestne ihrisko a ihrisko z umelým 

trávnikom.   

k) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy sú sú-

časťou vyhodnocovacej správy za školský rok 2011/2012 a obsahujú údaje o:  

- dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov za uplynulý školský rok, 

- o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením ško-

ly od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,  

- o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít,  

- o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finanč-

ných aktivít,  

-  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,  

m) V závere školského roku 2011/2012 bola začatá rozsiahla rekonštrukcia školského dvora 

ZŠ za pomoci obce a s použitím dotačných prostriedkov z Úradu vlády SR. Rekonštrukcia 

sa týka úpravy povrchu položením novej zámkovej dlažby a zatrávňovacích blokov. Sú-

časťou rekonštrukcie bude aj výmena starého poškodeného tehlového plota za nový 

a výmena brány a bránky do školského dvora. Týmito stavebnými úpravami sa zvýši bez-

pečnosť žiakov, ktorí trávia na školskom dvore čas počas prestávok a tiež detí ŠKD pri 

hre a činnosti na školskom dvore. Práce majú byť ukončené do začiatku nového školského 

roka. Podarilo sa tiež odstrániť havarijný stav v školskej jedálni. Prasknutý stropný panel 

medzi jedálňou a dielňami bol spevnený oceľovou podperou a následne bola urobená vý-

mena podlahy v jedálni začiatkom letných prázdnin a zakúpené nové stoličky pre jedáleň. 

Zakúpením školských lavíc a stoličiek pre 9. triedu bola ukončená postupná výmena tohto 

nábytku vo všetkých triedach a to za pomoci rady rodičov. Začiatkom šk. roka bol odstrá-

nený havarijný stav na schodišti do kotolne z dvora, kde bol oporný múr spevnený žele-

zobetónovou doskou. 

n) Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti športu a cudzích jazykoch, ale slabšie výsledky 

sú v predmete matematika i v slovenskom jazyku, čo potvrdilo aj testovanie žiakov 9. 

ročníka – tzv. Monitor. Priemerné výsledky sú v ostatných prírodovedných predmetoch.  
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o) Cieľ, ktorý si škola stanovila, je zlepšiť výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov  9. 

ročníka a zvýšiť percento ich úspešnosti v budúcom školskom roku. Pri nízkom počte žia-

kov v triedach na druhom stupni ZŠ mal byť výsledok lepší.  

p) V školskom roku 2011/2012 opustili našu školu 12 žiaci z končiacich ročníkov, všetci 

žiaci boli prijatí na stredné školy na ktoré si podali prihlášku. Traja žiaci z piateho ročníka 

boli prijatí na osemročné gymnáziá.  

q) Krúžková činnosť:   Atletický –Mgr. Szabo, Stolnotenisový –Mgr.  Szabo, Loptové hry – 

Mgr. Kloknerová, Tanečný – Mgr. Čambálová, Novinársky – PaedDr. Pániková, Hra na 

flautu – Mgr. Peciarová, Klavírový – Mgr. Tajcnárová,  Šachový – Ing. Morong a Mgr. 

Holický, Prírodovedno-turistický – Mgr. Pokrývková a Mgr. Munková. 

r) Spolupráca s rodičmi bola dobrá. Rodičia zakúpili škole školské lavice pre 1 triedu, zor-

ganizovali detský karneval, prispeli žiakom na LVK, zakúpili odmeny pre žiakov na konci 

školského roka, zakúpili deťom darčeky na Mikuláša. 

s)  Škola spolupracovala pri organizovaní rôznych podujatí s Obcou Ružindol, firmou Rupos 

s.r.o., firmou Gašparík, s Telovýchovnou jednotou Ružindol a Poľovníckym združením 

Ružindol. 

 

3. Východiská, základné dokumenty a právne normy platné v nasledujú-

com školskom roku 2012/2013 

 

Východiskom pri tvorbe plánu práce školy boli tieto dokumenty: 

- Štátny vzdelávací program, 

- Doplnený Školský vzdelávací program vychádzajúci z koncepcie školy, 

- Pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2012/2013, 

- Hodnotiace analýzy činnosti školy, metodických orgánov za minulý rok, 

- Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

- SWOT analýza školy a Koncepcia rozvoja školy na roky 2008 až 2013 schválená 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Základné dokumenty a právne normy platné v nasledujúcom školskom roku: 

V priebehu školského roka 2011/2012 vstúpili do platnosti pre školy a školské zariadenia 

viaceré všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy a metodické usmernenia, ktoré 

sú zverejnené na webovej stránke MŠ SR www.minedu.sk  v hlavnom menu v časti Legislatí-

va. Niektoré z predpisov, ktoré sa týkajú ZŠ a MŠ: 

 

Aktuálne nové všeobecne záväzné právne predpisy 

http://www.minedu.sk/
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Aktuálne nové všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť školstva sú prístupné na 

stránkach http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2791 . Ide o tieto druhy legisla-

tívnych predpisov: 

 Rezortné predpisy  

 Zákony 

 Nariadenia vlády Slovenskej republiky 

 Vyhlášky 

 Výnosy 

 Oznámenia a opatrenia 

 Metodické usmernenia 

Platné koncepcie a stratégie 

a) Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014, 

b) Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemi-

tizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011, 

c) Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013,  

d) Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013, 

e) Stratégia informatizácie regionálneho školstva, 

f) Správa o pokračovaní projektu Infovek, 

g) Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy za rezort školstva, 

h) Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012, 

i) Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009 – 2012, 

j) Národný program duševného zdravia na roky 2011 – 2013, 

k) Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do 

praxe, 

l) Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím. 

 

 

4. Koncepcia školy /strategické ciele 

 

Škola je jedinou základnou školou v obci. Všeobecné zameranie školy sa javí aj do 

budúcnosti ako najoptimálnejšia možnosť. Špecializácia školy napríklad na jazyky, šport, 

informatiku, prírodovedné predmety, umelecký smer by vždy nevyhovovala časti žiakov a ich 

rodičom. To však neznamená, že sa oblastiam ako sú jazyky, informatika či šport nevenuje 

dostatočná pozornosť, práve naopak dobre vybavenými špecializovanými učebňami sa škola 

snaží skvalitniť vzdelávanie podľa najnovších trendov.  

 

Strategické ciele a smerovanie školy 

 

 Škola efektívna – vzhľadom na súčasné normatívne financovanie zabezpečiť efektívnejšie 

fungovanie školy postupným zvyšovaním počtu detí v škole, medziročne aspoň o 10 detí 

tak, aby sa počet detí do roku 2014 zvýšil zo súčasného počtu 131 na 160 žiakov, pričom 

v každom ročníku bude aspoň jedna trieda. Využiť pritom možnosti vyplývajúce z vytvo-

reného spoločného školského obvodu obcí Ružindol, Borová a Biely Kostol. 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2791
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1797
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=212
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=213
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=214
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=217
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=215
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9945
http://aiweb/Default.aspx?StrID=382
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=424
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=424
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1470
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MU
1
: spolupráca v rámci školského obvodu, počet žiakov školy 

Zodpovedný: RŠ 

 

 Škola priateľská - vytvoriť v škole prostredie, atmosféru, v ktorej sa budú cítiť bezpečne, 

neohrozene žiaci, učitelia aj nepedagogickí zamestnanci. Potrebné je vo vyučovacom pro-

cese budovať a udržovať vzťahy – žiak - učiteľ, žiak - žiak, učiteľ - učiteľ.  

Rozvoj vzťahov je dlhodobá záležitosť a musí sa budovať na základe vzájomnej dôve-

ry, poznávania, diskusií. Dbať na to, aby každý rešpektoval každého, aby nepoznal len 

svoje práva, ale aby pamätal aj na práva ostatných. Aby sa nikto nevyvyšoval, aby sa ne-

bál vyjadriť svoj názor. Škola je súčasťou života a život je o ľuďoch. 

MU: aktualizácie a skvalitňovanie internetovej stránky školy, spolupráca s okolím – 

školy, obec, udržať funkciu školského psychológa 

 

 Škola spravodlivá - nielen dohliadať na uplatňovanie princípu spravodlivosti v oblasti 

hodnotenia, ale vytvoriť podmienky prehľadnosti – dbať o to, aby všetci mali pocit, že sú 

spravodlivo hodnotení – ako žiaci, tak i učitelia a zamestnanci. 

MU: počet sťažností, petícií, odvolaní sa voči rozhodnutiu vedenia 

 

 Škola tvorivá - vytvárať podmienky pre realizovanie sa žiakov, učiteľov. Zabezpečovať v 

rámci povolenej variability učebného programu a mimoškolskej činnosti možnosť výberu 

vzdelávacích aktivít podľa schopností a záujmu žiakov. Vytvárať materiálne podmienky 

pre zabezpečenie tvorivého vyučovania, kde žiaci môžu prejaviť svoj talent, nadanie, dis-

pozície. Podporiť získanie schopnosti žiakov tvorivo a kriticky riešiť problémy, identifi-

kovať ich, analyzovať a navrhovať ich riešenia. 

MU: výsledky súťaží, olympiád, kultúrne programy, prieskum medzi žiakmi 

 

 Škola kvalitná - kvalita školy sa posudzuje podľa miery naplnenia učebných plánov, os-

nov, štandardov, žiackych výkonov, kvality učiteľov. V súčasnosti meranie kvality škôl 

zabezpečuje štátna školská inšpekcia.  

Hlavným kritériom je úroveň a kvalita vyučovacieho procesu, úroveň podmienok pre 

vyučovanie, obsah moderných, inovatívnych prvkov v didaktických postupoch, výsledky 

žiakov. Škola musí uplatňovať efektívny vnútorný systém kontroly vyučovacieho procesu 

prostredníctvom riadiacich a metodických orgánov školy. Meradlom kvality je v nepo-

slednom rade aj úspešnosť absolventov školy v prijímacom konaní na stredné školy a 

úspešnosť v ďalšom štúdiu. 

MU: výsledky kontrol, úroveň absolventov, výsledky testov, kvalita riadenia 

 

 

5. Priority školy v novom školskom roku 2012/2013 

 

 Vytváranie podmienok na rozvíjanie schopnosti žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti, 

práce s informačnými komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese 

a v mimoškolskej činnosti, zabezpečenie nových SW pre učebňu PC.  

 Zabezpečiť odborný rast učiteľov v informatike – využívanie IKT vo vyučovaní (FIT - 

funkčná gramotnosť ). 

                                                 
1
 MU – merateľný ukazovateľ pre daný cieľ 
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 Zabezpečovať podmienky na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných 

schopností a spôsobilosti ústne a písomne sa vyjadrovať v materinskom jazyku, vyhľadá-

vať, uchovávať a používať informácie, spracovávať informácie v rôznych formách. Dôraz 

je kladený na prezentáciu výsledkov práce (projektové vyučovanie), priebežné dopĺňanie 

knižnice v MŠ a ZŠ. 

 Podpora zvyšovania kvality jazykového vzdelávania. Zabezpečovať kontakt žiakov 

s cudzojazyčným prostredím.  

 V oblasti športu rozvíjať pohybové aktivity, zvyšovať fyzickú zdatnosť, ochranu a podpo-

ru zdravia u detí. Podporovať realizáciu existujúcich a zapájanie sa učiteľov do nových 

projektov.  

 Rozvíjanie regionálnych ľudových tradícii vo výchovno-vzdelávacom procese a v záuj-

movej činnosti, pôsobiť na výchovu k hrdosti a národnému povedomiu – spev, tanec, 

hudba.  

 Rozvíjať prácu školy v oblasti multimédií – školský časopis, rozhlasové relácie. Ďalšie 

smerovanie rozvoja multimédií v ich tvorba a využívanie vo vyučovacom procese, zabez-

pečiť potrebnú techniku a SW podľa možností školy, využiť aj iné zdroje financovania. 

 Podpora rozvoja záujmového vzdelávania – umelecké krúžky – hudobný, tanečný, výtvar-

ný, literárny, rozhlasový a pod. 

 Podporovať vznik pobočky ZUŠ na škole a tým skvalitniť záujmovú činnosť pre žiakov 

školy – hudobný smer 

 Záujem o šachový krúžok využiť na vznik šachového oddielu pod hlavičkou TJ Ružindol 

a prihlásiť sa do šachovej ligy v rámci šachového zväzu SR. 

 Skvalitňovať materiálno – technické podmienky školy - postupne revitalizovať sociálne 

zariadenia školy pre žiakov aj zamestnancov v starej budove školy a telocvični, urobiť re-

konštrukciu elektroinštalácii v starej budove školy (doplnenie rozvádzača na 1. poschodí a 

výmena Al rozvodov za Cu), postupná výmena osvetlenia, skrášlenie a úprava okolia ško-

ly, doplnenie techniky a učebných pomôcok pre odborné učebne, vytvorenie dvoch no-

vých interaktívnych učební, riešenie problému chýbajúcej jedálne v MŠ.   

 

 

6. Hlavné úlohy školy 

 

      6. 1. Hlavné úlohy školy v pedagogickej oblasti 

 

a) Učebné plány: 

 

 Aktualizovanie ŠkVP podľa stanovenej zjednocujúcej štruktúry doplnením do danej elek-

tronickej predlohy po 9. ročník – úprava učebných osnov jednotlivých predmetov 

Zodpovední: všetci vyučujúci podľa predmetov určených riaditeľom školy, vedúci MZ, 

vedúci PK 

Termín: priebežne – zmena vždy k začiatku školského roka 

 

 

b) Úlohy vyplývajúce z POP MŠ SR a pokynov zriaďovateľa: 

 

 Do obsahu jednotlivých učebných predmetov zapracovať prierezové témy dané POP -

environmentálna výchova (najmä na PRÍ, SJL,VLA, MAT),  mediálna výchova (na SJL, 
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ETV), multikultúrna výchova (na PRÍ, VLA, ANJ, SJL), ochrana k manželstvu 

a rodičovstvu (na PRÍ, SJL), tvorba projektov (T, INF, F, CH), dopravná výchova a me-

diálna výchova. 

Zodpovední: všetci PgZ podľa predmetov, vedúci MZ a PK 

Termín: 3. 9. 2012 

 

 Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov zapracovať úlohy súvisiace s humaniz-

mom, ľudskými právami, diskrimináciou, rasizmom a pod. 

Zodpovední: všetci PgZ, vedúci PK a MZ 

Termín: 3. 9. 2012 

 

 Aktualizovať podľa potreby kariérové pozície s určením náplne práce – koordinátor envi-

ronmentálnej a zdravotnej výchovy, koordinátor informatizácie, koordinátor CO, výchov-

ný poradca, projektový manažér, správca knižnice a pod. 

Zodpovední: vedenie školy 

Termín: 30. 10. 2012 

 

c) Úlohy vyplývajúce z analýzy plánu práce za predchádzajúci školský rok: 

 

 Zvyšovať informačné kompetencie učiteľov a vychovávateľov, využívať pritom portály 

a ponúknuté možnosti MŠ SR, ŠPÚ, MPC, UIPŠ, www.zborovňa.sk , knižnica v ASC 

Agende a iné, 

Zodpovední: koordinátor informatizácie, vedenie školy 

Termín: priebežne 

 

 Modernizácia školskej knižnice – registrácia knižnice, štatút a výpožičný poriadok -

registrácia knižného fondu v elektronickej podobe, zavedenie čitateľských preukazov pre 

žiakov, určenie presného termínu výpožičného času, stanovenie pevných pravidiel pri vy-

požičaní si kníh, úprava miestnosti pre vytvorenie príjemnej atmosféry a zároveň zabez-

pečenie praktickosti miestnosti, doplnenie kníh z dotačných prostriedkov. 

Zodpovední: Mgr. Kloknerová, Mgr. Pániková a vyučujúci predmetu SjL 

Termín: do 31. 12. 2012 

 

 Zvyšovať úroveň výučby CJ – využívať novovydané učebnice, vhodné SW vybavenie, 

pracovné zošity k novým učebniciam, detské slovníky. 

Zodpovední: vyučujúci predmetu Aj, Nj 

Termín: priebežne 

 

 Kontrolná a hospitačná činnosť – vykonať previerky podľa plánu kontrol - 1. - 4. písomná 

práca zo SJL, M, predpísané diktáty a slohové práce v jednotlivých ročníkoch  

Zodpovední: vedenie školy, všetci vyučujúci  

Termín: priebežne 

 

 Školské kolá súťaží, 

Na hodinách SJL pripraviť žiakov na súťaž v prednese Hollého pamätník, Putujeme za 

ľudovou piesňou. 

Zodpovední: vyučujúci predmetu SjL 

Termín: priebežne 

 

 Skvalitniť oblasť zviditeľňovania školy na regionálnej úrovni. 

http://www.zborovňa.sk/
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Aktualizovať obsah internetovej web stránky školy, spolupráca so školami v rámci  škol-

ského obvodu, inými školami a organizáciami resp. družobnou školou. 

Zodpovední: vedenie školy, Mgr. Holický, Mgr. Peciarová, vedúci PK a MZ 

Termín: priebežne 

 

 

d) Hodnotenie žiakov 

 

 Pri hodnotení žiakov dodržiavať metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov ZŠ 

a v súlade s hodnotením žiaka podľa ŠkVP. 

Zodpovední: všetci PgZ,  

Termín: priebežne 

 

e) Zameranie hospitačnej činnosti 

 

 Využívanie IKT pri vyučovaní. 

 Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. 

 Používanie cielenej reči. 

 Zavádzanie celoživotných pravidiel. 

 iné 

Zodpovední: vedenie školy,  

Termín: priebežne 

 

f) Práca učiteľov so žiakmi so ŠVVP 

 

 Vypracovanie predpísanej dokumentácie 

 Spolupráca s rodičmi, školským psychológom a CPPPaP (integrovaní žiaci) 

 Koordinácia činnosti – výchovný poradca, triedny učiteľ, rodič a žiak 

 Rešpektovanie obmedzení u týchto žiakov 

 Testovanie fyzickej výkonnosti žiakov na začiatku školského roka 

 Hodnotenie týchto žiakov 

Zodpovední: vedenie školy, všetci vyučujúci a triedni učitelia   

Termín: začiatok školského roka, priebežne 

 

g) Projekty školy 

 

 Ktoré projekty škola realizuje + nové projekty podľa výziev 

 Ročníkové projekty,  

 Triedne projekty, 

Zodpovední: vedenie školy, projektový manažér, všetci vyučujúci a triedni učitelia   

Termín: priebežne 

 

h) Olympiády a súťaže 

 

 Celoslovenské, krajské a okresné kolá – recitačné súťaže, literárna tvorivosť, predmetové 

olympiády, 

 Školské a triedne kolá – biológia, geografia, Hollého pamätník  

 Príprava žiakov na školské kolo matematickej  pytagoriády s cieľom postúpiť do okres-

ného kola 

 

 športové súťaže – účasť na postupových súťažiach v rámci SAŠŠ ako:  



- cezpoľný beh 

- malý futbal COOP jednota 

- halový futbal vianočný 

- veľký futbal 

- Dni športu 

- vybíjaná mladších žiakov 

- strelecká súťaž 

- vytrvalostné štafety, memoriály  

- atletika jednotlivcov 

- hľadanie nového Plachého 

- stolný tenis družstiev 

- netradičné športy   

 

 iné súťaže (spev, zdravotníci, záchranári, požiarnici, dopravná výchova, na bicykli bez-

pečne a iné - školské kolo súťaže Vianočné aranžovanie a Maľované vajíčko, okresná 

zdravotnícka súťaž žiakov 1.stupňa  

- Mladí záchranári – regionálne kolo 

- Vianočná šou v Trnave 

- Bežecké preteky -  Kalokagatia 

- olympijské aktivity – Ružindolská 

míľa, futbalový turnaj o pohár sta-

rostu,  

- olympijský kvíz, 

- beseda s olympionikmi, športovca-

mi, reprezentantmi 

- prázdninové športové tábory na 

Dobrej vode – január a apríl 2012 

Zodpovední: vedenie školy, vyučujúci TV a triedni učitelia   

Termín: priebežne 

 

 

i) Pokračovať vo vedení školskej kroniky 

      Pokračovať vo vedení školskej kroniky a jej doplnení. 

Zodpovední: Erika Čáliková 

Termín: priebežne 

 

 

  

6. 2. Hlavné úlohy školy v mimoškolskej oblasti 

 

 Činnosť ŠKD a spolupráca s triednymi učiteľmi – akcie a súťaže: 

- karneval 

- Superstar 

- MDD v ŠKD 

- šarkaniáda 

- Preteky na kolesách 

Zodpovední: vychovávateľky ŠKD 

Termín: priebežne 

 

 Krúžková činnosť 

- krúžok tanečný pre dievčatá 1.stupňa ZŠ 

- krúžok šikovné ruky pre I. stupeň ZŠ 

- krúžok  – hra na flaute  

- krúžok –  hra na klavíry 

- krúžok varenia a pečenia pre II. stupeň ZŠ 

- krúžok  prírodovedno  - turistický  

- zdravotnícky krúžok 1.stupeň ZŠ 

- tanečný krúžok pre II. Stupeň ZŠ 

- futbalový krúžok 

- dramatický krúžok 

- novinársky krúžok 

- šachový krúžok 
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Zodpovední: vedúci krúžkov 

Termín: priebežne 

 

 Kultúrne podujatia – využívanie kultúrnych poukazov 

Kultúrny program na stretnutie s dôchodcami, Vianoce, záverečná akadémia, návšteva di-

vadelného predstavenia v Trnave  

Zúčastniť sa divadelného predstavenia v divadle, premietania rozprávky/detského filmu v 

kine, navštíviť knižnicu, západoslovenské múzeum, ak bude možnosť a vhodné podmien-

ky (napr. doprava) divadelné predstavenie v SND v Bratislave s následnou prehliadkou 

hlavného mesta, výchovné koncerty podľa ponuky 

 

 Tvorivé dielne  

- Veľkonočné tvorivé dielne  

- Zorganizovať vianočné tvorivé dielne (pečenie medovníkov, výroba vianočných 

ozdôb, pozdravov, darčekov...) 

 

 Sezónne aktivity – šarkaniáda, Vianoce, súťaže o najkrajší vianočný svietnik, najkrajšia 

kraslica, Deň jablka ... 

Mikuláš, karneval, MDD, Vianočné posedenie, Deň Zeme  

Zodpovední: vedenie školy, všetci vyučujúci resp. triedni učitelia   

Termín: priebežne 

 

 „Noc s knihou“ - projekt pre žiakov školy; ak by boli zabezpečené vhodné podmienky, 

žiaci by strávili večer a noc v priestoroch školy (telocvičňa, resp. trieda); žiaci majú vo-

pred stanovenú tému, resp. knihu, ktorej bude daný večer venovaný. Sú rozdelení do men-

ších skupiniek, každej skupinke sa venuje jeden vyučujúci. Predpokladom je, aby žiaci 

aspoň čiastočne dielo poznali. Ich úlohou bude vytvoriť si tematické oblečenie, budú sa 

čítať ukážky z danej knihy, viesť voľná diskusia, počúvať hudba, ktorá by mohla dotvárať 

atmosféru príbehov.  

 

 V rámci knižnice sa organizuje „Burza kníh“(mesiac marec), príp. „Burza hračiek“; finan-

cie získané týmto spôsobom sa využívajú na nákup nových kníh do knižnice 

 

 Školský výlet - podľa finančných možností, žiaci 7. ročníka absolvujú v tomto školskom 

roku LVK; v závere roka organizácia školských výletov, v priebehu roka exkurzií, 

v prípade nezáujmu o náročnejší školský výlet návšteva lanového centra v Trnave 

s možnosťou ďalších športových aktivít 

Zodpovední: všetci vyučujúci a triedni učitelia   

Termín: priebežne 

 

 Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov – literárne súťaže, Shakespearov pamätník.  

Zodpovední: vyučujúci SJL a triedni učitelia   

Termín: v priebehu roka 

 

 

6. 3. Hlavné úlohy školy v oblasti prostredia školy 

 

 Zeleň v škole a okolí  

- presádzanie a ošetrovanie kvetov  

- vysadenie sadeníc smreka pichľavého, tují, paviniča a listnatých stromov 

a starostlivosť o ne po vysadení – vianočný les, areál ZŠ a MŠ 
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- Deň Zeme – skrášľovanie okolia školy a MŠ 

- Vybudovanie prírodnej učebne na školskom dvore – altánok, prekrytie pergolou 

 

 Separovaný zber 

Motivovať deti k účasti na zbere papiera  organizovaných školou. Odkladanie starých pa-

pierov, zošitov atď. aj na vyučovaní v triede 

 Pozitívna klíma školy 

Tvoriť tematickú výzdobu tried (nástenky, plagáty...), výzdobu chodieb školy. Pre 1. stu-

peň na chodbe vyvesiť nástenku s hlavolamami, vytváranie príjemnej atmosféry v triede, 

v jazykovej miestnosti, v knižnici napr. úpravou miestnosti, tvorbou tematických náste-

niek, výstavou žiackych prác a pod.  

 Čistota školy a okolia 

Spolu s deťmi sa zúčastníme na Dni Zeme, kedy spolu s ostatnými žiakmi zbierame od-

padky v parkoch a okolo školy, udržiavanie čistoty v triede, tematické nástenky, výzdoba 

školy  

 

 

6. 4. Hlavné úlohy školy v personálnej oblasti 

 

 Kvalifikovanosť PgZ – sledovať pri prijímaní nových PZ 

 Zriadenie metodických orgánov 

 Zriadenie komisií – škodová, inventarizačná 

 Zriadenie kariérových pozícií 

 Pomoc začínajúcim učiteľom v rámci adaptačného vzdelávania 

 Vypracovať poverenia – správcovstvo kabinetov 

 Vzdelávanie PgZ – podľa plánu kontinuálneho vzdelávania 

Zodpovední: vedenie školy, 

Termín: priebežne  

 

 

6. 5. Hlavné úlohy školy v ekonomickej a materiálno – technickej oblasti 

 

 Doplnenie lavíc a stoličiek podľa potreby pri náraste počtu žiakov v jednotlivých triedach 

 Zabezpečenie ochranných zdravotných prostriedkov pre zamestnancov školy 

 Zabezpečenie rekonštrukcie sociálnych zariadení, vytvorenie oddeleného WC pre PgZ 

 Zakúpenie dvoch nových interaktívnych tabúľ s príslušenstvom – vytvorenie nových od-

borných učební pre prvý a druhý stupeň 

 Šetrenie finančných zdrojov – údržba budovy v spolupráci so zriaďovateľom 

 Šetrenie teplom – zapojenie sa do projektov zameraných na úsporu energie, vplyv výmeny 

okien, zateplenia budovy, výmeny regulačných ventilov na všetkých radiátoroch na úspo-

ru energie – vyhodnotiť dosiahnutú úsporu energie v plyne 

 Získavanie finančných zdrojov mimo štátneho rozpočtu – zapájanie sa do rozvojových 

projektov, sledovanie výziev, prenájmy 

 Sledovať efektívnosť prevádzky motorového vozidla Renault Trafic resp. školského auto-

busu 

 Šetrenie vodou, el. energiou  

 Zodpovední: vedenie školy, všetci PgZ, školník, žiaci 

Termín: priebežne 
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6. 6. Hlavné úlohy školy v riadiacej oblasti 

 

 Úlohy vedenia školy – prípadnú aktualizáciu nového organizačného poriadku školy pre 

všetkých zamestnancov s vytvorením ekonomického úseku 

 Prenos časti kompetencií na zástupcov RŠ, vedúcich, predsedov PK,MZ a menovaných 

koordinátorov činností 

 Obmedzenie narúšania vyučovacieho procesu na minimum – ochrana času stanoveného na 

vyučovanie 

 Pravidelnými poradami na všetkých úsekoch podľa plánu zabezpečiť plynulý prenos úloh 

smerom k všetkým zamestnancom 

Zodpovední: vedenie školy, všetci PgZ,  

Termín: priebežne 

 

Poradné orgány vedenia školy: 

 Rada školy – doplnenie nových členov – za rodičov aj B. Kostol, doplnenie za tých 

rodičov, ktorí už nemajú žiakov v škole 

 Pedagogická rada – tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci 

 Gremiálna rada školy – tvoria ju ZRŠ pre ZŠ, ZRŠ pre MŠ, vedúca ŠJ a ekonómka 

školy 

 Metodické orgány školy (MO) – sú to PK prírodovedných predmetov, PK spoločen-

skovedných predmetov, MZ pre I. stupeň ZŠ a MZ pre MŠ 

 

Úlohy pre metodické orgány: 

 Riešia pedagogické problémy na základe poznatkov a skúseností svojich členov 

 Zabezpečujú príspevky na webovú stránku školy – celoškolské aj triedne akcie 

 Pracujú podľa plánov na príslušný školský rok 

 Podieľajú sa na tvorbe učebných osnov jednotlivých vyučovacích predmetov 

 Zvyšujú kvalitu svojej práce 

 Angažujú sa pri zviditeľňovaní a prezentácii školy na verejnosti 

Zodpovední: vedúci MO 

Termín: priebežne počas roka 

  

 

 

6. 7. Hlavné úlohy školy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou, prezentácia školy 

 

Základná škola a materská škola: 

 Organizovanie spoločných akcií 

Vianočné tvorivé dielne – účasť aj detí z MŠ  

 Výmenné návštevy v triedach ZŠ a MŠ, oboznamovanie predškolákov s prostredím 

školy, v 1. polroku a v 2. polroku  

 Návšteva detí MŠ z Bieleho Kostola a Borovej v ZŠ – predškoláci v rámci spoločného 

školského obvodu 

Zodpovední: vedenie školy a MŠ, vyučujúci v MŠ a 1. roč. ZŠ   

Termín: november - január 
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Škola a rodičia 

 Komunikácia medzi učiteľom a rodičom – konzultačné hodiny, mobil, stretnutie rodi-

čov na ZRPŠ, prípadne po vyučovaní vopred dohodnutom termíne  

 Používanie internetu na komunikáciu – e-mail adresy učiteľov  

 Dni otvorených dverí pre rodičov v rámci školského obvodu 

 Skvalitňovanie webovej stránky školy  

 

Škola a CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) 

 V spolupráci s CPPPaP realizovať poradenské služby pre rodičov 

 Spoločné projekty podľa ponuky 

 Vzdelávanie PgZ v danej oblasti – integrovaní žiaci 

Zodpovední: vedenie školy, všetci PgZ,  

Termín: priebežne 

 

Škola, MVO a štátne inštitúcie 

 Spolupráca s KŠÚ a ŠPÚ v rámci pilotných projektov 

 Spolupráca s MVO – projekty napr. enviro, drogy, kriminalita mladistvých a pod. 

Zodpovední: vedenie školy, všetci PgZ,  

Termín: priebežne 

 

 

7. Organizácia školského roka 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 

2012 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok).  

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (štvrtok).  

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa 

28. júna 2013 (piatok).  

4. Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2013 sú v Prílohe č. 1. 

O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas škol-

ských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje 

oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2012/2013 

 
Prázdniny 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 

 

 

Začiatok vyučovania  

po prázdninách 

 

jesenné 30. október 2012 (uto-

rok) 

 

31. október –  

2. novembra 2012 

 

5. november 2012 

(pondelok) 
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vianočné 21. december 2012 

(piatok) 

 

 

24. december 2012   – 

7. január 2013 

 

 

8. január 2013 

(utorok) 

 
polročné 

 

31. január 2013 (štvr-

tok) 

 

 

1. február 2013 (pia-

tok) 

 

 

 

4. február 2013 (pon-

delok) 

 

 
 

 

 

jarné 

 

 

 

Bratislavský kraj, Nitrian-

sky kraj,  

Trnavský kraj 

1. marec 2013 (pia-

tok) 

 

 

4. marec  – 

8. marec 2013 

 

 

11. marec 2013 (pon-

delok) 

 

 Košický kraj, 

Prešovský kraj 

15. február 2013 (pia-

tok) 

 

18. február –  

22. február 2013 

 

 

25. február 2013 (pon-

delok) 

 

 
Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj,  

Trenčiansky kraj 

 

22.  február 2013  

(piatok) 

 

25. február – 

1. marec 2013 

 

4. marec 2013 (ponde-

lok) 

 

veľkonočné 27. marec 2013  

(streda) 

 

28. marec – 

2. apríl 2013 

 

3. apríl 2013  

(streda) 

 
letné 

 

28. jún 2013  

(piatok) 

 

 

1. júl – 

30. august 2013 

 

2. september 2013 

(pondelok) 

 

   

Poznámka: Prázdniny sú určené pre základnú školu okrem materskej školy.  

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania 

V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postu-

puje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach 

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných 

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových ško-

lách. 

Predpokladané termíny: 

- Zápis žiakov do I. ročníka ZŠ:                                              –   16.1. – 17.1. 2013 

- Podávanie žiadosti o prijatie do MŠ –   15.2. – 15.3. 2013   

- Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Tes-

tovanie 9 – 2013 sa uskutoční 13. marca 2013 (streda) z predmetov M, SjL.  

 

8. Prílohy 

 

 Plán vnútornej školskej kontroly 

 Celoročný plán zasadnutí pedagogickej rady v školskom roku 

 Plán kontinuálneho vzdelávania PgZ 

 Výchovný plán Školského klubu detí 

 Plány práce metodických združení a predmetových komisií 

 Plán výchovného poradenstva 

 Pracovný poriadok 

 Organizačný poriadok 

 Školský poriadok 

 Prevádzkový poriadok 

 Plán práce na úseku BOZP, PO a CO 

 

 


