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Úvod 

 
 

Do nového školského roku 2012/2013 vstupujeme v čase, keď reforma na úrovni 

regionálneho školstva je vo finále. Prax však už teraz ukazuje, že obsahová zmena 

vzdelávania si bude ešte vyžadovať odstránenie niektorých nepriaznivých dôsledkov, ktoré 

prirodzene vyplynuli z jej spustenia. Ambíciou Minsterstva školstva, vedy výskumu a športu 

SR bude preto v nasledujúcom období doladiť tento proces a uskutočniť nevyhnutné zmeny 

potrebné na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tak, 

aby bolo vytvorené prostredie, v ktorom sa zachováva rámec kvalitného vzdelávacieho 

procesu. 

Jedným z prvých krokov ministerstva bude zosúladenie obsahu vzdelávania 

s aktuálnymi požiadavkami pedagogickej praxe a potrebami trhu práce prostredníctvom 

inovácie štátnych vzdelávacich programov. V nadväznosti na to školské vzdelávacie 

programy umožnia ešte viac rozšíriť priestor na profiláciu škôl a pre žiakov sa stanú 

nástrojom tvorivosti a rozvoja kľúčových kompetencií.  

Pozornosť ministerstva sa bude zameriavať taktiež na skvalitnenie vzdelávacieho 

prostredia materiálno-technickým vybavením škôl, a to aj s digitálnou podporou. Práve 

digitálny obsah výučby sa považuje za nový aspekt v oblasti vzdelávania, pomáha zatraktívniť 

vyučovací proces a je jednou z ciest, ako viesť žiakov k získaniu nových komptencií 

a zručností. Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu musí však ostať kvalitná učebnica, 

pracovné zošity a kniha. 

V školskom roku 2012/2013 sa od nás očakáva, že sa budeme zameriavať na kvalitu 

získaných vedomostí a zručností, že budeme uplatňovať moderné učebné metódy založené na 

riešení problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov. Je potrebné využívať vo 

výchovno-vzdelávacom procese také stratégie, ktoré  budú vo väčšej miere vytvárať 

a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Pri 

hodnotení žiakov je potrebné využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich 

výstupov, najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie. Žiaci od učiteľa očakávajú, že 

vyzdvihne to, čo dokázali, povie im, čo a ako treba zlepšiť, akým smerom upriamiť ďalšiu 

aktivitu. 

Zákonom o pedagogických zamestnancoch sa v uplynulom období  otvorili nové 

možnosti pre kariérový rast a profesijný rozvoj pedagogických aj odborných zamestnancov 

škôl a školských zariadení, ktorí sa svojimi činnosťami podieľajú na výchove a vzdelávaní.  

Dôležitým krokom k naplneniu myšlienok (rozvíjať u žiakov komunikačné 

a personálne schopnosti, schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými 

informačnými technológiami, formovať občiansku spoločnosť) je  nový školský zákon. Jeho 

súčasťou sú aj obsahové zmeny, ktoré sa uskutočňujú postupne.  

Lepšiu orientáciu v novej legislatíve a informovanosť o udalostiach školského roka 

2012/2013 prinášajú aktuálne www – stránky: 

 www.minedu.sk   Ministerstvo školstva SR 

 www.statpedu.sk  Štátny pedagogický ústav 

 www.nucem.sk  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

 www.siov.sk  Štátny inštitút odborného vzdelávania 

 www.mpc-edu.sk  Metodicko-pedagogické centrá 

 www.modernaskola.sk internetový portál 

 www.spgk.sk  Slovenská pedagogická knižnica 

 www.iedu.sk  centrálny informačný portál rezortu školstva 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.nucem.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.modernaskola.sk/
http://www.spgk.sk/
http://www.iedu.sk/
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Obchodná akadémia v Humennom sa  podieľa na výchove študentov k samostatnosti, 

zodpovednosti a tvorivosti. Táto škola je miestom výchovno-vzdelávacím, spoločenským, 

kultúrnym i športovým pre našich študentov. Každý žiak si v škole musí nájsť svoje miesto vo 

výchovno-vzdelávacom systéme i v mimoškolských aktivitách, ktoré mu umožnia 

plnohodnotne sa uplatniť v živote, spoločnosti a takisto možnosť uplatniť sa na európskom 

trhu práce. Naša škola by mala poskytnúť žiakom a rodičom komplexné služby v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Je potrebná motivácia žiakov pre rôzne súťaže, olympiády 

v školských, regionálnych, prípadne ďalších kolách. Mladý človek, ktorý žije v našom 

regióne, si musí byť vedomý toho, že v trhovej ekonomike sa presadí predovšetkým svojimi 

vedomosťami a zručnosťami. 

V podmienkach školy sa budeme snažiť naplniť základný cieľ našej školy – príprava 

žiakov pre prax i pre ďalšie vzdelávanie na vysokých školách. Tieto úlohy sa budeme snažiť 

splniť spolu s naším pedagogickým kolektívom, radou školy,  rodičovskou radou aj so 

žiackou školskou radou. Budeme sa snažiť o pomoc nadriadených orgánov, rady školy, rady 

rodičovského združenia i sponzorov. 

Veríme, že napriek zložitým ekonomickým podmienkam sa nám podarí splniť všetky 

stanovené úlohy, ktoré vyplývajú z plánu práce školy na školský rok 2012/13. 

 

1. STRATEGICKÁ PROFILÁCIA ŠKOLY 

 

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné, je samostatnou rozpočtovou 

organizáciou na úseku stredného školstva. Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny 

kraj. Základným poslaním a predmetom činnosti je príprava na výkon odborných činností 

a príprava na štúdium na vysokých školách. 

 

Základné poslanie školy sa realizuje formou štvorročného štúdia na základe zriaďovacej 

listiny z 1. júla 2002 vydanej OŠ a TK – 2002/3-27. 

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre 

študijný odbor 6317 M 00 (6317 6 00) obchodná akadémia vychádzajú z cieľov stanovených 

v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre 

skupinu štvorročných učebných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. 

Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy. 

 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich 

k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre 

rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej 

činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 

a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 

emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho 

správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a za 

svoj rozvoj a tvorivosť.  

 

 Absolvent študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia je stredoškolsky 

vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie 

ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon 

obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom 

obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. 

Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného 
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pracoviska. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného 

ekonomického pracovníka. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vstup do 

praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky na získanie oprávnenia v podnikateľskej 

činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

 

2. HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY 

 

Výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje s účinnosťou 

od 1. septembra 2008 v našej škole podľa: 

 Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy 

a vzdelávania v školách, 

 Školského vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy, podľa 

ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie na školách. 

Obchodná akadémia v Humennom vzdeláva žiakov podľa vzdelávacieho 

programu ISCED 3A – úplné stredné vzdelávanie – skupina odborov 63, 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní. Umožňuje  

posilniť autonómiu školy a vytvára priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania podľa 

špecifického zamerania školy, potrieb regiónu, zamestnávateľov, rodičov i všetkých 

zainteresovaných. 

V školskom roku 2012/13 sa práca školy bude orientovať na plnenie úloh, ktoré pre ňu 

vyplývajú z týchto dokumentov: 

 Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 – 20 rokov – projekt 

MILĚNIUM, 

 Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže, 

 Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na 

roky 2003 – 2012, 

 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ, vedy, výskumu a športu SR na školský rok 

2012/13 

 Stratégia prevencie kriminality v SR,  

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

 Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

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

 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013, 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 

2009 – 2012, 

 Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013, 

 Stratégia informatizácie regionálneho školstva, 

 Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť, 

 Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu, 

 Správa o pokračovaní projektu Infovek, 

 Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy za rezort školstva, 

 Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012, 

 Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009 – 2012, 

 Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2009 – 2012, 

 Národný program duševného zdravia na roky 2011 – 2013, 

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014, 

 Národný program ozdravenia výživy obyvateľov SR, 

 Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, 

 Národný program prevencie obezity, 
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 Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho 

implementácie do praxe, 

 Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva, 

 Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR , 

 Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím, 

 Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, 

 Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na roky 2012 - 2016, 

 

Takisto budeme prihliadať na poznatky a analýzy predmetových komisií v škole 

a kontrolnej činnosti vedenia školy. 

 

  

2.1. NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY: 

 

 

Podľa pedagogicko-organizačných predpisov vydaných na školský rok 2012/13 je 

potrebné dodržiavať: 

 Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

268/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, 

 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 268/2011 Z. z., 

 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

209/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, 

 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

208/2011 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení 

neskorších predpisov. 

 

Nové rezortné predpisy 

 

 Smernica č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových 

súťaží detí a žiakov škôl, 

 Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí 

a žiakov škôl a školských zariaden,í 

 Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 

 Metodické usmernenie č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka 

škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu,  

výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny. 
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2.2. HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY NA TENTO ŠKOLSKÝ ROK: 

 

1. Sledovať centrálny informačný portál rezortu školstva www.iedu.sk, ktorý 

prevádzkuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „MŠVVaŠSR / ministerstvo“) ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, 

žiakov, zamestnancov školstva a verejnosť. 

2. Zapojiť sa do tvorby nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva 

(RISRŠ), ktorého pilotnú prevádzku plánuje ministerstvo spustiť v priebehu roku 

2012/2013 ( register detí, žiakov a poslucháčov, register zamestnancov rezortu 

školstva). Register sa bude týkať celej sústavy škôl a školských zariadení. 

3. Školy a školské zariadenia vykazujú údaje do RIS-RŠ v súlade so zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) 

a zákonom č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 

317/2009 Z. z.“). Detailný postup práce s RIS-RŠ určí ministerstvo a Ústav informácií 

a prognóz školstva (ďalej len „ÚIPŠ“). 

4. Predpísaný zber počtu žiakov pre normatívne financovanie (EDUZBER) a predpísané 

štatistické výkazy sa budú v školskom roku 2012/2013 okrem klasického spôsobu 

vykazovať aj v pilotnej prevádzke RIS-RŠ. 

5. Školy a školské zariadenia budú pristupovať na rozhrania RIS-RŠ prostredníctvom 

informačných systémov školy alebo cez webový prehliadač. Predpokladom pre prácu s 

nimi je registrácia používateľov do RIS-RŠ, ktorú zabezpečuje ÚIPŠ. 

6. Na účel zníženia informačnej nerovnosti v regionálnom školstve ministerstvo spustilo 

do testovacej prevádzky portál „Mapa regionálneho školstva“, zverejnený na 

www.minedu.sk v časti Digitálna mapa škôl. Pre potenciálnych záujemcov o štúdium 

na strednej škole ministerstvo zverejňuje informácie o aktuálnom vývoji 

nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v časti 

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl. 

7. Zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a žiakov. Účinnosť vnútornej kontroly školy zuvyšovať 

dôslednou analýzou zistení konkrétne formulovanými závermi a kontrolou na 

odstránenie zistených nedostatkov. 

8. Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektíivnení 

celkovej práce školy, prácu metodických orgánov zamerať cieľavedome na 

skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie 

úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení. 

9. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej 

gramotnosti žiakov, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať 

žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity 

10. V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti  

využiť priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v zvýšenom počte hodín v 

rámci školského vzdelávacieho programu. 

11. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovat zvýšenú pozornosť 

čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti 

argumentovať a prácu s informáciami. 

12. Uplatňovať v školách a školských zariadeniach zákaz všetkých foriem diskriminácie a 

segregácie.  

13. Pri vydávaní odpisu vysvedčenia škola nevyberá správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

http://www.iedu.sk/
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14. Sledovať aktuálne odborné informácie, ktoré sa týkajú inovačných komplexných 

metód a edukaných programov. 

15. Pri príležitosti Roku svätých Cyrila a Metoda na Slovensku – 2013 realizovať rôzne 

aktivity v súvislosti s touto historicky významnou udalosťou duchovného dedičstva 

národa a zapracovať príslušnú tematiku  aj do plánov práce. 

16. Vytvárať primerané podmienky na prácu pedagogických a odborných zamestnancov, 

ktorí vykonávajú špecializované činnosti. 

 

Cudzie jazyky 

 

1. Na hodinách cudzieho jazyka odporúčame používať Európske jazykové portfólio ako 

nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Informácie k projektu sú 

zverejnené na stránke ŠPÚ www.statpedu.sk. 

2. Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym formám výučby: napr. 

Projektové vyučovanie, zážitkové učenie, obsahovo a jazykovo integrované 

vyučovanie (CLIL). 

3. Odporúčame zapojiť sa do súťaží Európska jazyková značka a Európsky učiteľ 

jazykov www.saaic.sk. 

4. Naďalej organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa 

vyšších kôl týchto súťaží. Bližsie informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk. 

5. Prihlásiť sa do siete stredoeurópskych škôl a riešiť medzinárodné partnerské projekty 

škôl v rámci iniciativy ces. (www.minedu.sk – Medzinárodná spolupráca). 

6. Sledovať informácie zverejnené na www.ecml.at – Erurópske centrum pre moderné 

jazky a zvážiť možnosť participovať v medzinárodných projektoch. 

 

Náboženská výchova/etická výchova 

 

1. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne volitelného predmetu NBV alebo 

ETV na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia 

zákonnného zástupcu žiaka. Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási RŠ 

najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy. 

2. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická 

výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny 

s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej 

výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z 

rôznych ročníkov. 

3. Počas školského roka nemôže žiak prestúpiť z povinne voliteľného predmetu 

náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.  

4. Riaditeľ školy v prípade, že je počet žiakov menší ako stanovuje norma, povolí 

vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe 

žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy 

inej cirkvi, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných 

predmetov. 

 

Rozvojové vzdelávanie a enviromentálna výchova 

 

1. Vláda SR schválila materiál Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie 

rokov 2012 – 2016 a prijala Akčný plán pre plnenie úloh vyplývajúcich z tejto 

stratégie na rok 2012. Dokumenty a informácie o ich uplatňovaní v ŠkVP sú 

zverejnené na www.statpedu.sk v časti Učebnice, materiály, publikácie, odborné 

informácie. 

http://www.statpedu.sk/
http://www.saaic.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.ecml.at/
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2. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na 

environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na 

vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, 

zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a 

správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a 

poškodzovaním životného prostredia. 

3. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej 

výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. 

realizovať environmentálny program školy. 

4. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami na 

podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k 

zdravému spôsobu života. 

 

Knižnica 

 

1. Systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu a mimo vyučovacích aktivít. Aktuálne informácie a dokumenty, ktoré sú 

nevyhnutné pre činnosť školských knižníc, a ktoré uľahčujú prácu školským 

knihovníkom, sú zverejnené na www.spgk.sk v časti Školské knižnice. 

2. Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. 

3. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc  zapojiť sa do Súťaže o 

najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 

 

 Zdravý životný štýl 

 

1. Posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy 

na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. 

2. Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a 

športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť 

športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične 

škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. 

3. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na 

environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú 

hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú 

spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu 

znečisťovania a poškodzovania životného prostredia. 

4. Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.)  a Svetového dňa mlieka (3. 5.)  

vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 

5. Podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity 

s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu. 

6. V školách a školských zariadeniach realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného 

programu prevencie obezity. Vymedziť priestory na propagáciu zdravého životného 

štýlu, realizovať prednášky a tvorivé aktivity, aj za účasti lekárov a zástupcov 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

7. Plniť úlohy, ktoré vyplývajú z Národného programu starostlivosti o deti a dorast v 

Slovenskej republike na roky 2008 – 2015, s dôrazom na zdravotnú fyzickú aktivitu 

detí a žiakov a na podporu rodičovských schopností mladej generácie.. 

8. Odporúča sa školám zapájať sa do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom 

„Škola priateľská k deťom“. Informácie sú zverejnené na www.unicef.sk v časti Školy 

– školské aktivity. 
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9. Odporúča sa vyhlasovať aktivity k Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci (28. 4.), Svetovému dňu nefajčenia (31. 5.), Medzinárodnému dňu proti 

zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami (26. 6.), Svetovému dňu ústneho zdravia 

(12. 9.), Svetovému dňu bez násilia (2. 10.), Svetovému dňu duševného zdravia 

(10.10.), Európskemu týždňu boja proti drogám (46. týždeň) a Svetovému dňu 

prevencie AIDS (1. 12.). 

10. Sledovať informácie, metodiky a príklady dobrej praxe z oblasti podpory zdravého 

životného štýlu a prevencie rizikového správania detí na www.bezpre.sk. 

11. V súlade s Národným programom duševného zdravia na roky 2011 – 2013 realizovať 

aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia 

a spolupracovať s OZ Liga za duševné zdravie a s odbornými zamestnancami CPPPaP. 

12. V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2009 – 2012 sa 

odporúča zapojiť do celoslovenskej kampane Červené stužky - 

www.cervenestuzky.sk. 

 

Ľudské práva 

 

1. Do ŠKVP a  tematických plánov zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou 

výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, 

práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. 

2. V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014 

naďalej sa zapájať do Olympiády ľudských práv. 

3. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov 

v demokratickej spoločnosti. 

4. Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a 

implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych 

organizácií a širokej miestnej komunity. 

5. Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s 

tematikou ľudských práv. 

6. Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie 

multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov. 

7. Pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými 

inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie 

informovanosti  žiakov o migrantoch. 

8. V rámci výchovy k ľudským právam odporúčame využívať Manuál výchovy mládeže 

k ľudským právam KOMPAS – www.iuventa.sk. 

9. Zapojiť sa do aktivít v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami v rámci projektu „Generation schools“ medzigeneračnými diskusiami 

v školách. 

10. Pokračovať v projekte „Živé knižnice“. 

 

Bezpečnosť, prevencia 

 

1. Dôsledne dodržiavať zásady prevencie rizikového správania v školách a zdokonaľovať 

manažment a efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu úrazov. 

2. Využívať účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých 

prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo 
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psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho 

zneužívania, prejavov extrémizmu, zneužívania detí a žiakov–www.bezpecnaskola.sk, 

www.prevenciasikanovania.sk a spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“). 

3. V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu  žiakov 

bezodkladne riešiť vzniknutý problém. 

4. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora prevencie, ktorého 

úlohou je v spolupráci s vedením školy navrhovať a koordinovať preventívne 

opatrenia školy, príp. realizovať účinné nástroje na predchádzanie nežiaducim javom a 

zvýšenie pocitu bezpečnosti v škole. 

5. Dodržiavať metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach a rozpracovať opatrenia na 

prevenciu a elimináciu prípadov šikanovania na podmienky každej školy, resp. 

školského zariadenia.  

6. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou na roky 2009 – 2012 vykonávať účinné 

preventívne opatrenia a realizovať ich  ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu pod gesciou regionálného CPPPaP. 

7. V zmysle Národného programu duševného zdravia na roky 2011 – 2013 realizovať 

aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia a 

spolupracovať s OZ Liga za duševné zdravie a s odbornými zamestnancami CPPPaP. 

8. V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2009 – 2012  

realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, 

realizovať besedy s lekárom, resp. psychológom na túto tému a zapojiť sa do 

celoslovenskej kampane Červené stužky – www.cervenestuzky.sk. 

9. V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality 

realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie 

a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu 

právneho vedomia. 

10. V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014 

realizovať besedy v rámci prípravy pre trh práce s vyškolenými odbornými 

zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským 

zaobchádzaním a otrockou prácou. 

11. Vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, 

Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu 

prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

pod. 

 

Výchovné poradenstvo 

 

1. Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť výchovného 

poradcu, má zohľadnený týždenný rozvrh hodín tak, aby mal vytvorený dostatočný 

priestor na vykonávanie svojej činnosti. 

2. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu (kontinuálne 

vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, činnosť v stavovských organizáciách a 

pod.) a jeho činnosť zohľadniť v osobnom finančnom ohodnotení. 

3. Podporovť spoluprácu výchovného poradcu s CPPPaP. 

. 

 

Súťaže 

1. MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sa 

konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami. 
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2. Zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport – Deti, 

žiaci a študenti a na www.skolskysport.sk. 

3. Zoznam predmetových olympiád a súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je  

zverejnený na www.olympiady.sk. 

4. Zoznam súťaží zabezpečovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej 

len „ŠIOV“) je zverejnený na www.siov.sk. 

5. Zoznam súťaží zabezpečovaných Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej len „ŠPU“) 

je zverejnený na www.statpedu.sk. 

6. Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na www.minedu.sk. 

 

Finančná gramotnosť 

 

1. Implementovať do tematických plánov Národný štandard finančnej gramotnosti – 

www.siov.sk a www.statpedu.sk.  

2. Súčasťou PISA 2013 bude aj testovanie finančnej gramotnosti. 

 

Informačné a komunikačné technológie 

 

1. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím informačných a komunikačných technológií a venovat primeranú pozornosť 

rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

2. Zapájať sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT. 

3. Odporúčame zamerať sa na ochranu žiakov pri používaní internetu a využívať stránky 

k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 

www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk. 

 

Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

 

1. Ministerstvo zverejňuje výzvy v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

2. Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu sa zverejňujú na 

www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výzvy na podávanie žiadostí o 

financovanie rozvojových projektov. 

3. Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva sa zverejňujú na 

www.minedu.sk v menu Aktuálne témy – Dotácie MŠVVaŠ SR – Regionálne 

školstvo. 

 

2.3. VZDELÁVANIE 

 

1. Rámcové učebné plány neurčujú rozdelenie počtu hodín pre jednotlivé predmety a 

obsah vzdelávania v ŠVP nie je viazaný na ročníky, jeho usporiadanie je v 

kompetencii školy. Prílohy ŠVP pre jednotlivé ročníky neobsahujú časovú dotáciu 

tematických celkov. Prílohy ŠVP pre ročníky definujú obsahový a výkonový štandard. 

V kompetencii školy je spôsob dosiahnutia požadovaného vzdelávacieho štandardu na 

konci jednotlivých stupňov vzdelávania. ŠVP sú zverejnené na www.statpedu.sk. 

2. ŠVP pre jednotlivé skupiny odborov a stupne vzdelania na SOŠ, metodika tvorby 

školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy, vzorové školské 

vzdelávacie programy sú zverejnené na www.siov.sk. 

3. Od 1. 9. 2012 sa zavádzajú nové kódy jednotlivých študijných a učebných odborov 

stredných škôl. Nové kódy sa nevzťahujú na žiakov, ktorí začali štúdium na strednej 

http://www.siov.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
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škole do 31. 8. 2012. To znamená, že žiak, ktorý začal štúdium na SŠ pred 1. 9. 2012, 

dokončí štúdium v študijnom odbore s jeho pôvodným kódom. 

4. Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a konzervatórií, 

ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2012/2013, a ktorých 

experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2012, je 

zverejnený na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Stredoškolské 

vzdelávanie a výchova – Úlohy plnené v oblasti stredoškolského odborného 

vzdelávania – Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a 

konzervatóriách. 

5. Informácie o absolventskej miere nezamestnanosti, o počtoch absolventov a o počtoch 

uchádzačov o zamestnanie absolventov SŠ, evidovaných na Úradoch práce sociálnych 

vecí a rodiny SR sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Aktuálne témy – 

Nezamestnanosť absolventov SŠ.  

6. Na všetkých typoch stredných škôl pokračuje vyučovanie odborného predmetu 

Ekonomické cvičenia v cvičnej firme, v študijnom odbore 6317 6 00 obchodná 

akadémia vyučovanie odborných predmetov Cvičná firma a Cvičná firma – praktikum. 

7. Na podporu podnikateľských zručností a schopností na všetkých typoch stredných 

škôl pokračuje vyučovanie predmetu aplikovaná ekonómia – www.ae.jasr.sk. 

8. V úslade s potrebami praxe a pre skvalitnenie tvorby a riadenia projektov sa odporúča 

vyučovanie voliteľného predmetu Základy podnikateľského myslenia – tvorba 

projektov. 

9. Informaný bulletin, určený pre stredné odborné školy, vychádza elektronicky a je 

zverejnený na www.siov.sk. 

10. Podporovať činnosť Žiackej školskej rady.  

11. Predkladať Živnostenskej komore na vyjadrenie obsah odbornej zložky maturitnej 

skúšky. 

 

2.3.1. ÚLOHY PRE VEDÚCICH PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

1. Vypracovať plány práce predmetových komisií. Do plánov práce PK zapracovať 

úlohy, vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2012/13 

a plánu práce školy.  

Z: vedúci PK     T:10. 09. 2012 

2. Doplniť učebné osnovy podľa opatrení ŠŠI. 

Z: vedúci PK     T:10. 09. 2012 

 

2.3.2. ÚLOHY PRE TRIEDNYCH UČITEĽOV 

 

Úlohy vo vzťahu k žiakom: 

 triednické hodiny využívať na poznávanie žiakov triedy, 

 spolupracovať s výchovnou poradkyňou školy, 

 pedagogické situácie rušivého správania žiaka riešiť v spolupráci triedny učiteľ – 

žiak – rodič, 

 využívať efektívne metódy a prostriedky poznávania žiaka (anketa, rozhovor, 

psychohry), 

 triednické hodiny realizovať aj mimo objektu školy (výstava, filmové 

predstavenie, vychádzka, ...), 

 orientovať svoju prácu k humánno-tvorivému prístupu k žiakom, ktorý posiľňuje 

sebaúctu žiakov a oslabuje rušivé správanie, 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.siov.sk/
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 poznávať názory žiakov na fajčenie, alkohol, drogy, manželstvo, rodinný život, 

peniaze, voľný čas a životný štýl a na základe nich stanoviť priority výchovného 

pôsobenia, 

 uplatňovať princíp spätnej väzby, 

 využívať pozitívne metódy pri utváraní  priaznivej klímy v triede (pochvala, 

vyjadrenie spokojnosti, radosti a pod.), 

 vedieť formulovať hlavný pedagogický problém triedy, poznať názory iných 

učiteľov na žiakov triedy a spolupracovať pri riešení vážnych pedagogických 

situácií s výchovnou poradkyňou, 

 viesť žiakov k aktívnej mimoškolskej činnosti (žiacka školská rada, krúžky), 

 v snahe znížiť počet vymeškaných hodín pravidelne týždenne sledovať dochádzku 

žiakov na vyučovanie aj v triednych knihách pre delené predmety. Dôsledne viesť 

evidenciu vymeškaných vyučovacích hodín v hlavnej triednej knihe i v  

triednych knihách pre delené predmety. Vymeškané hodiny zapisovať raz 

týždenne do evidencie internetovej žiackej knižky. 

 podávať rodičom žiakov, ktorí majú vysokú absenciu, pravidelne informácie cez 

odkazy na internetovej žiackej knižke, prípadne telefonicky alebo osobnou 

konzultáciou, 

 vypracovať plán práce triedneho učiteľa  

T: 10. 09. 2012 

Vo vzťahu k rodičom: 

 podporovať v rodičoch ideu rozvoja individuality žiaka, 

 vyhýbať sa zovšeobecňujúcim tvrdeniam, ktoré zväčša neodrážajú osobnosť 

dieťaťa, 

 aktivizovať rodičov vo vzťahu k škole, 

 popularizovať intenzívnu realizáciu emocionálnej funkcie rodiny pri rozvoji 

osobnosti dieťaťa, 

 byť taktný pri riešení výchovných problémov, 

 dodržiavať mlčanlivosť, 

 orientovať rodičov na komplexné chápanie osobnosti dieťaťa (nielen prospech, ale 

aj správanie sa dieťaťa v rôznych situáciách). 

 

Vo vzťahu k škole: 

 viesť dôkladne pedagogickú dokumentáciu, 

 o vážnej pedagogickej situácii informovať vedenie školy, 

 písomne alebo ústne podávať návrhy, podnety alebo kritické stanoviská 

k podmienkam práce triedneho učiteľa, ktoré možno využiť alebo zovšeobecniť, 

 výchovne využívať besedy, prednášky a iné podujatia organizované školou, 

 v prípade podozrenia zo strany školy, že u žiaka ide o závažnú otravu nelegálnou 

drogou, či inou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať, o akú príčinu 

otravy ide), zabezpečiť pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť. Okamžite informovať zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie 

preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či 

neovládateľného agresívneho správania sa žiaka privolať políciu. 

 dbať na dodržiavanie vnútorného poriadku školy, vymeškané hodiny žiakov 

ospravedlňovať výlučne z ospravedlnení v študentskom zápisníku. Iné 

ospravedlnenia neprijímať! 
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2.3.3. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  ZABEZPEČENIE ŠKOLY 

 

V rámci finančného rozpočtu neustále materiálne zabezpečovať výchovno-vyučovací 

proces, modernizovať zariadenie učební a zlepšovať podmienky vyučovacieho procesu. 

Plniť úlohy na úseku informatizácie školy. V prevádzke školy zabezpečovať úsporné 

opatrenia a vykonávať najnutnejšie opravy objektov školy. Pozornosť venovať aj 

pravidelným revíziám  elektrických zariadení, požiarnej ochrane. 

Sledovať výzvy EÚ a pripraviť podklady pre spracovanie projektov z EÚ. 

 

2.3.4. KONTROLA PLNENIA ÚLOH 

 

Hospitačnou činnosťou riaditeľky školy a zástupkýň podľa plánu realizovať 

vnútroškolskú kontrolu plnenia úloh v školskom roku 2012/13. Hospitačná činnosť 

vychádza z týchto cieľov: 

 získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov, 

 zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavať pracovnú disciplínu, 

 získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

z predchádzajúceho školského roka, 

 získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými 

učiteľmi s cieľom zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii, 

 sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu, 

 sledovať dodržiavanie čerpania rozpočtu. 

 

Vnútroškolská kontrola sa bude zabezpečovať vo viacerých smeroch, ako sú: 

 priama hospitačná činnosť, 

 pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľmi, 

 didaktické testy, rozbor napísaných školských úloh a písomných prác, 

 spolupráca s predmetovými komisiami, 

 sledovanie plnenia  školského poriadku, 

 sledovanie a kontrola dokumentácie školy, 

 kontrola práce triednych učiteľov, 

 kontrola práce výchovnej poradkyne, koordinátorky pre výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu a koordinátorky pre prevenciu drogových závislostí a iných 

patologických javov, kontrola koordinátorky informatizácie, 

 kontrola učební (štvrťročne), 

 predbežná a priebežná finančná kontrola. 

 

Kontrola sa bude realizovať: 

 hospitačnou činnosťou vedúcich predmetových komisií v rámci PK, 

 podľa pracovného plánu školy – mesačne na poradách vedenia, polročne na 

pedagogickej rade, 

 podľa plánov práce PK – štvrťročne vedúci PK, 

 podľa plánu práce triedneho učiteľa – štvrťročne na poradách triednych učiteľov 

so zástupkyňou pre pedagogickú činnosť, polročne na pedagogickej rade, 

 podľa plánu výchovnej poradkyne – mesačne na poradách vedenia školy 

a polročne na pedagogickej rade, 

 podľa smernice na vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly. 
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3. PREDMETOVÉ KOMISIE 

 

Predmetové komisie Vedúci PK Členovia PK 

Slovenský jazyk 

a komunikácia, človek, 

hodnoty a spoločnosť 

(SJL, ETV, NBV, DEJ, OBN) 

Mgr. Babejová D. Babejová, O. Chalachan,  

katechetka, J. Olekšák,M. Kurty, E. 

Havajová, M. Šmajda 

Cudzie jazyky (ANJ, NEJ, 

RUJ,  SJA, KAJ, KNJ) 
Mgr. Havajová E. Havajová,P. Fečová,A. Firdová,  

Z. Ihnátová,A. Jirásková, M. Šmajda, 

M. Lenartová,  S. Maťašová, 

E. Ringerová, Ľ.Taňkošová,   

Matematika, človek a príroda, 

zdravie a pohyb (MAT BIE, 

TEV, TSV, CVM) 

PaedDr. 

Hajžušová 

V. Hajžušová, A. Biľová, M. Polák, 

M. Vladovič 

Teoretické odborné predmety                   

(POE, TVZ, KMM,  PRN, USP, 

MEU, GEX, SBV,  DSU) 

 

Praktické odborné predmety 

(UCT, ADK, CSH, CEI, INF, 

EKC, CVU) 

Ing. Dudinská 

 

 

 

Ing. Lukšová 

I.Dudinská,A.Biľová, Ľ. Demková, 

Ľ.Jurčišinová, M. Kačurová M.Karasová, 

S.Lišaníková, Ľ.Lukšová, T.Masica, 

I.Marcák, V. Nasterová,J.Olekšák, 

E. Havajová, 

Ľ. Šepeľová,A. Štibľaríková,M.Vladovič, 

Ľ.Lukšová Ľ. Bálintová, Ľ. Demková, 

I.Dudinská,A. Firdová, V. Hajžušová, 
M. Kačurová M.Karasová,M. Lenartová, 

S.Lišaníková, , T.Masica, I.Marcák,  

Ľ. Milovčiková,V. Nasterová, J. Olekšák, 

E. Ringerová, Pankovčinová,V.Hajžušová,  

Ľ. Milovčíková,, Ľ. Šepeľová, 

A. Štibľaríková,M. Vladovič,A. Židová 

 

 

4. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 

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 

(utorok)  

31. október –  

2. november 2012  

5. november 2012 

(pondelok)  

vianočné  21. december 2012 

(piatok)  

24. december 2012 – 

 7. január 2013 

8. január 2013  

(utorok)  

polročné  31. január  2013 

(štvrtok)  

1. február 2013 

 (piatok)  

4. február 2013 

(pondelok)  

Košický kraj,  

Prešovský kraj  

 

 15. február 2013  

(piatok)  

18. február –  

22. február 2013 

25. február 2013 

(pondelok)  

Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj,  

Trenčiansky kraj  

22. február 2013 

 (piatok)  

25. február –  

1. marec 2013  

4. marec 2013 

(pondelok)  

 Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj, 

Trnavský kraj 

1. marec 2013  

(piatok)  

4. marec –  

8. marec 2013  

11. marec 2013 

(pondelok)  

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)  
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Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl 

Testovanie vedomostnej úrovne žiakov základných škôl sa uskutoční pod názvom Testovanie 

9 - 2013. Termín: 13. marca 2013. Predmety testovania: MAT, SJL, MJL, UJL, SJ a SL. Za 

prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania (NÚCEM). 

 

Maturitné skúšky 2013: 

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa 

uskutoční v školskom roku 2012/2013 v predmetoch: 

 SJL    12. marca 2013 

 ANJ, NEJ, RUJ, SJA 13. marca 2013 

 MAT    14. marca 2013 

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky: 22. apríl 2013 – 24. apríl 2013 

 

Termín ústnej formy internej časti: 27. máj 2013- 31. máj 2013 

 

Tematické podujatia v telovýchovnej oblasti 

Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka sa uskutoční od 03. 02. 2013 do 08. 02. 2013, 

zodpovedný vedúci Mgr. Martin Polák. 

 

Účelové cvičenia ochrany života a zdravia – termíny cvičení budú upresnené v  týždenných 

úlohách školy. Za obsah cvičení zodpovedá Mgr. Martin Polák. Pre každé cvičenie je 

potrebné vypracovať plán cvičenia. Pri vypracovaní plánu spolupracovať s vyučujúcou 

biológie a ekológie Ing. Andreou Biľovou. Uvoľňovanie žiakov z účelového cvičenia je 

plne v kompetencii riaditeľky školy.  

Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa bude konať z organizačných 

dôvodov dochádzkovou formou v prvom polroku školského roka. Vedenie školy vyberie tri 

dni. Kurz je povinný pre všetkých tretiakov. Zodpovedný Mgr. Martin Polák. Uvoľňovanie 

z KOŽ a Z je plne v kompetencii riaditeľky školy, ktorá určí náhradný termín kurzu. 

Škola organizuje učivo v spolupráci s radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými 

spoločenskými organizáciami. Spolupracujeme pritom aj s orgánmi štátnej správy – miestnou 

vojenskou správou, policajným zborom, útvarmi civilnej ochrany, záchrannou brigádou, 

hasičským zborom atď. 

Pred každým podujatím vedúci podujatia predloží podrobný plán akcie a uskutoční sa 

poučenie o bezpečnosti pre žiakov a pedagogický dozor. 

 

Plánované aktivity jednotlivých predmetových komisií budú upresňované  v týždenných 

plánoch hlavných úloh školy. Uskutočnenie týchto aktivít je potrebné nahlásiť zástupkyni pre 

pedagogickú činnosť najneskôr vo štvrtok.   

 

Prax: 

4. ročník od 10. 09. 2012 do 21. 09. 2012 

3. ročník počas ústnej formy internej časti MS štvrtákov (20. 05. 2013 – 31. 05. 2013) 

 

Exkurzie a výlety, ktoré sa uskutočnia počas školského roku, je potrebné pripraviť v súlade 

s platnými predpismi pre túto oblasť. Takisto je potrebné spracovať písomný plán  jednotlivej 

akcie a menný zoznam žiakov a pedagogického dozoru, ktorý je potrebné predložiť včas na 

schválenie vedeniu školy. Tematické exkurzie je potrebné zapracovať do tematických plánov 

príslušného predmetu alebo plánu triedneho učiteľa. 
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Pred každým podujatím vedúci podujatia predloží podrobný plán akcie a uskutoční sa 

poučenie o bezpečnosti pre žiakov a pedagogický dozor. Zodpovedný vedúci za 

organizáciu podujatia získa od zákonných zástupcov žiakov pred uskutočnením 

podujatia informovaný súhlas rodiča. 

Koncoročný školský výlet musí byť naplánovaný v pláne práce triedneho učiteľa. 

O podmienkach, za akých sa výlet uskutoční, rozhodne triedny učiteľ. Podmienky zverejní na 

začiatku školského roka pre žiakov a rodičov. Trieda má nárok na 2 dni zo školského 

vyučovania. Ak trieda vymešká v jednotlivých polrokoch viac ako 40 hodín na žiaka, 

koncoročný školský výlet vedenie školy nepovolí. Vedenie školy doporučuje organizovať 

poznávacie výlety, kde žiaci spoznajú Slovensko, jeho kultúrne a turistické centrá. 

 

5. KOMISIE A FUNKCIE V ŠKOLE 

 

Komisia pre prácu s mládežou:  

Ing. Lišaníková, PaedDr. Firdová, Ing. Masica,  Mgr.Polák, Mgr. Maťašová, Mgr. Fečová  

 

Bezpečnostný technik: Mgr. Mikuláš Šmajda 

 

Výchovná poradkyňa: PhDr. Zita Ihnátová 

 
Koordinátorka pre prevenciu  

drog. závislostí a iných 

patologických javov: Ing. Andrea Biľová 

 
Koordinátorka pre výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Marianna Karasová 

 
Koordinátorka pre  

informatizáciu: Ing. Ľuboslava Bálintová 

 

Vedenie kroniky školy: Mgr. Ľubica Taňkošová, Ing. Tomáš Masica 

 

Akualizácia webovej 

stránky školy: Ing. Tomáš Masica  

Členovia rady školy: Ing. Kačurová, MUDr. Kostilník, Ing. Kulanová, PhDr. Hopta, 

Ing. Marcák, p. Drobňáková, Ing. Marcinčin, 

p. Kávová, Ing. Zaťko, Mgr. Hoptová, žiačka Pavlíková (II. C) 

 

Rodičovská rada:  Ing. Jana Kulanová – zástupkyňa rodičov, volení 

zástupcovia rodičov z každej triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

6. VYUČUJÚCI V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 

Por. 
Číslo 

Priezvisko, meno, titul Aprobácia Vedúci učiteľ predmetu 

1. Babejová Daniela, Mgr. SJL – OBN   SJL 

2. Bálintová Ľuboslava, Ing. ODBORNÉ PREDMETY CEI, INF 

3. Biľová Andrea, Ing. ODBORNÉ PREDMETY BIE, TVZ 

4. Demková Ľubica, Ing. ODBORNÉ PREDMETY MEU 

5. Dudinská Iveta, Ing. ODBORNÉ PREDMETY  

6. Firdová Andrea, PaedDr. ŠPJ SJA 

7. Hajžušová Viera, PaedDr. MAT – FYZ MAT, CVM 

8. Havajová Eva, Mgr. SJL – NEJ NEJ 

9. Humeník Peter,Mitr. prot. Mgr. NÁBOŽENSTVO PRAV.  

10. Chalachan Ondrej, PaedDr. NÁBOŽENSTVO GR.  

11. Ihnátová Zita, PhDr. ANJ – SJL  

12. Jirásková Anna, Mgr. ANJ – RUJ  

13. Jurčišinová Ľubica, Ing. ODBORNÉ PREDMETY DSU 

14. Kačurová Mária, Ing. ODBORNÉ PREDMETY POE 

15. Karasová Marianna, Ing. ODBORNÉ PREDMETY USP 

16. Kurty Michal, Mgr. SJL – OBN – ETI ETV, OBN 

17. Lenartová Mária PhDr. SLJ  - NEJ – ADK KNJ 

18. Lišaníková Silvia, Ing. ODBORNÉ PREDMETY SBV 

19. Lukšová Ľubomíra, Ing. ODBORNÉ PREDMETY UCT 

20. Masica Tomáš, Ing. ODBORNÉ PREDMETY PRN 

21. Marcák Igor, Ing. ODBORNÉ PREDMETY GEX 

22. Maťašová Stanislava,Mgr.  ANJ KAJ 

23. Milovčíková Ľudmila, Ing. ODBORNÉ PREDMETY EKC 

24. Nasterová Viera, Ing. ODBORNÉ PREDMETY  

25. Olekšák Ján, Mgr. SJL – HV KMM 

26. Pankovčinová Ľudmila,Ing. ODBORNÉ PREDMETY  

27. Polák Martin, Mgr. TEV – GEO TSV, TEV 

28. Ringerová Eva, PhDr. SJL – NEJ  

29. Šepeľová Ľudmila, Ing. ODBORNÉ PREDMETY CVU 

30. Šmajda Mikuláš, Mgr. RUJ – DEJ DEJ, RUJ 

31. Štibľaríková Adriana, Ing. ODBORNÉ PREDMETY ADK 

32. Taňkošová Ľubica, Mgr. ANJ – SJL ANJ 

33. Vladovič Michal, RNDr. MAT – FYZ CSH 

34. Židová Alena, Ing. ODBORNÉ PREDMETY  
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7. ORGANIZÁCIA TRIED 

 

Trieda Počet žiakov 

v triede 

Počet 

dievčat 

v triede 

Triedny učiteľ Náhradný tr. učiteľ 

I. A 25 19 Ing. Igor Marcák Ing. Tomáš Masica 

I. B 25 18 Ing. Ľudmila Šepeľová PaedDr.Viera Hajžušová 

I. C 26 17 Ing. Adriana Štibľaríková Mgr. Daniela Babejová 

Spolu 76 54 X X 

II. A 29 18 PaedDr. Andrea Firdová Ing. Ľubica Jurčišinová 

II. B 30 19 Ing. Marianna Karasová Mgr. Mikuláš Šmajda 

II. C 29 16 Ing. Silvia Lišaníková Mgr. Eva Havajová 

Spolu 88 53  X 

III. A 24 19 Mgr. Ján Olekšák Mgr. Michal Kurty 

III. B 28 19 Ing. Ľubica Demková Mgr. Petra Fečová 

III. C 27 16 Ing. Ľuboslava Bálintová Ing. Ľubomíra Lukšová 

III. D 26 16 PhDr. Mária Lenártová Mgr. Martin Polák 

Spolu 105 70 X X 

IV. A 27 16 Ing. Andrea Biľová Ing. Iveta Dudinská 

IV. B 23 17 Ing. Mária Kačurová Mgr. Anna Jirásková 

IV. C 26 16 Mgr. Stanislava Maťašová Ing Ľudmila Milovčiková 

IV. D 29 19 RNDr. Michal Vladovič Ing. Viera Nasterová 

IV. E 27 20 Mgr. Ľubica Taňkošová PhDr. Zita Ihnátová 

Spolu 132 89 X X 

CELKOM 401 266 X X 

 

 

8. PEDAGOGICKÉ RADY 

 

 

08/12 Klasifikačná porada za šk. rok 2012/13     ŽO 

Schválenie plánu práce školy, hlavné úlohy na šk. rok 2012/13  ŽO 

Plán výchovného poradenstva      IT 

 Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu     KR 

 Plán prevencie drogových závislostí a iných patologických javov  BI 

Prerokovanie školského poriadku      ŽO 

 Organizácia a príprava školského roku 2012/13    ŽO, RR, PN 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci     ŠM 

  

 

09/12 Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov školy 

za školský rok 2011/12       ŽO 

Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2012/13   PN 

Rozmiestnenie absolventov za školský rok 2011/12    TU, IT 

 Príprava maturitných skúšok 2012/13     RR 

 Vzdelávacie poukazy, záujem o krúžkovú činnosť    PN  

 Príprava Dňa otvorených dverí      vedúci PK 
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10/12 Úloha učiteľa v primárnej prevencii drogových závislostí   BI 

 Úlohy CO         MK 

 Školenie psychológa        pracovníčka  

           CPPP a P 

 

11/12 Klasifikácia žiakov za 1. štvrťrok šk. roku     TU  

 Informácia o adaptačnom procese žiakov 1. ročníka   TU 1.roč 

           IT 

 Pokyny na uskutočnenie inventarizácie majetku školy   PN 

 

 

01/13 Polročná klasifikácia žiakov školy      TU 

Príprava previerok vedomostí žiakov 1. ročníka   BB, HŠ,

  HE, DI, LA 

Zásady prijímacieho pokračovania do 1. ročníka    ŽO 

 

 

02/13 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

 za 1. polrok školského roku       ŽO 

 Návrh počtu tried na školský rok 2013/14     ŽO 

 Vyhodnotenie previerok vedomostí žiakov 1. ročníka    BB, HŠ,

           HE, DI, LA 

 

03/13 Príprava PFIČ a  EČ  MS       RR 

 Príprava PČOZ  a  TČOZ MS      PN, RR 

 

04/13 Klasifikácia žiakov za tretí štvrťrok      TU 

 Záujem o vysokoškolské štúdium – 4. ročník    IT, TU 

 

 

05/13 Klasifikácia žiakov štvrtého ročníka      TU 

 Záujem o štúdium NBV a ETV – 1. ročník     TU 

 (doložiť písomným súhlasom rodičov) 

 

 

06/13 Klasifikácia žiakov 1. – 3. ročníka za školský rok 2012/13   TU 

 Vyhodnotenie činnosti na úseku výchovného poradenstva   IT 

 Vyhodnotenie činnosti na úseku výchovy k manželstvu a rodičovstvu KR 

Vyhodnotenie činnosti na úseku  prevencie drogových závislostí a iných 

patologických javov        BI 

 Vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti    RR 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov za šk. rok 2012/13  PN, RR 

 

Poznámka: 

Presný termín rokovania pedagogickej rady bude zverejnený v týždennom pláne úloh. 

Pedagogické rady sa budú konať v stredu od 14.30 hod. v miestnosti určenej na porady. 

Súčasťou každej pedagogickej rady bude kontrola uznesenia, diskusia, rôzne aktuálne otázky 

života školy, odborno-metodické témy, prijatie uznesenia. 

Z každej pedagogickej rady vyhotoví zápis p. Drobňáková, overia ho dvaja členovia 

pedagogického kolektívu. Tento zápis bude do troch dní odovzdaný riaditeľke školy. Učitelia, 
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ktorí sa nezúčastnili rokovania pedagogickej rady, si dodatočne prečítajú zápis z porady 

a svojím podpisom potvrdia, že sa s programom i závermi rokovania pedagogickej rady 

oboznámili. 

 

 

9. ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA A ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

1. O prijatí žiaka do školy, vrátane žiaka so ŠVVP, rozhoduje riaditeľ školy podľa § 5 

zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa ŠVVP dieťaťa, žiaka prejavia počas jeho školskej 

dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania (napr. vzdelávanie formou 

školskej integrácie, resp. vzdelávanie v špeciálnej triede), po splnení predpísaných 

náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí 

žiaka do školy nevydáva. 

2. Žiak so zdravotným znevýhodnením a nadaním v strednej škole môže byť vzdelávaný 

v školskej integrácii, ak mu príslušné poradenské zariadenie po diagnostických 

vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (§ 11 ods. 10 písm. 

c) školského zákona) na základe diagnostikovaných ŠVVP. 

3. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné 

rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a 

uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii 

prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené 

jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo vykonať ich 

lepšie. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania využívať aj slovné 

hodnotenie. 

4. Ak sa počas školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so 

zdravotným znevýhodnením, ktorého individuálny vzdelávací program zahŕňa aj 

úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a 

žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným 

stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. 

formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. 

Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na 

jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem 

jeho zdravotného  znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k 

hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po 

odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. 

5. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. 

Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk. 

6. Odporúča sa riaditeľom škôl naďalej v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečovať 

personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a 

žiakov. Žiakovi vzdelávanému v školskej integrácii sa v doložke vysvedčenia uvádza 

príslušný vzdelávací program pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo 

nadaním, podľa ktorého žiak postupoval. 

7. V prihláške na vzdelávanie na strednej škole je potrebné uviesť uchádzačovi so 

zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, vzdelávanému v školskej integrácii, 

príslušný kód integrácie. 

 

 

 

 



 22 

 

10. UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ 

 

1. Informácie k učebnicovej politike odporúčame sledovať www.edicny-portal.sk, kde sú 

zverejnené informácie o učebniciach, o výberových konaniach na nové učebnice, o 

distribúcii učebníc a taktiež objednávkový formulár pre učebnice, ktoré poskytuje 

ministerstvo školám na základe ich objednávky bezplatne. 

2. Objednávky učebníc sa realizujú výlučne vyplnením elektronickej objednávky cez 

www.edicny-portal.sk, kde sú zverejnené aj termíny začatia a ukončenia 

objednávkového konania. O termínoch začatia a ukončenia objednávacieho konania 

budú školy informované prostredníctvom tohto webového sídla 

3. Národný register učebníc je zverejnený na www.edicny-portal.sk a je pravidelne 

aktualizovaný. Digitálne verzie učebníc a ďalšie voľne prístupné učebné materiály 

a odporúčanú literatúru doporučujeme využívať prostredníctvom www.eaktovka.sk.  

4. Po ukončení objednávacieho konania na nákup učebníc si môžu objednať učebnice len 

novozriadené školy. Objednávku učebníc pre 1. ročník si budú môcť spresniť všetky 

školy podľa počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka v termíne zverejnenom na 

www.edicny-portal.sk. 

5. Všetky nové učebnice sa posudzujú podľa kritérií na hodnotenie kvality učebníc, 

zverejnených na www.statpedu.sk a www.siov.sk. 

6. Kvalitu učebníc a ich súlad so ŠVP posudzujú recenzenti z registra recenzentov 

zverejneného na www.edicny-.portal.sk. 

7. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa § 11 ods. 3 písm. 

g) až s) školského zákona sa vedie na tlačivách podľa vzorov zverejnených na 

www.minedu.sk. 

8. Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. a) až 

d) školského zákona sa vedie na tlačivách podľa vzorov zverejnených na 

www.minedu.sk a www.debyrokracia.sk.   

 

11. KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

1. MPC zverejňuje na www.mpc-edu.sk aktuálnu ponuku akreditovaných programov 

kontinuálneho vzdelávania a iných vzdelávacích programov a podujatí. Vydáva 

ponukový katalóg akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania so 

základnými informáciami o vzdelávacích programoch. 

2. ŠIOV zabezpečuje aktivity na získavanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti pre 

jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov. Organizuje odborné vzdelávanie 

učiteľov cvičných firiem. 

3. ŠIOV realizuje aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ 

prostredníctvom národného projektu „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou 

ŠKVP“. 

4. VÚDPaP zverejňuje ponuky ďalšieho vzdelávania pre pedagogických a odborných 

zamestnancov rezortu na www.vudpap.sk. 

 

12. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

 

1. Zapojiť sa do programu Európskej únie v oblasti vzdelávania – Program celoživotného 

vzdelávania, do ktorého je SR zapojená od 1. januára 2007. Program celoživotného 

vzdelávania (ďalej aj „PCŽV“), ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a 

http://www.edicny-portal.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.debyrokracia.sk/
http://www.vudpap.sk/
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Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti 

celoživotného vzdelávania:  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_327/l_32720061124sk00450068.pdf). 

Program celoživotného vzdelávania sa vo všetkých účastníckych krajinách, a teda aj v 

SR,realizuje v rokoch 2007 – 2013. Je zameraný najmä na posilnenie spolupráce a mobility 

vo vzdelávaní a odbornej príprave. Väčšia časť aktivít (približne 80 %) je presunutá na 

decentralizovanú, t. j. národnú úroveň. V praxi to znamená, že podávanie, hodnotenie a výber 

projektov a prihlášok na granty prebieha prostredníctvom Národnej kancelárie Programu 

celoživotného vzdelávania (www.saaic.sk). 

MŠVVaŠ SR je hlavným koordinátorom a zohráva významnú úlohu v oblasti riadenia a 

realizácie komunitárneho programu v praxi. Je odborným garantom na národnej úrovni, 

zodpovedá za stanovovanie národných priorít a napĺňanie cieľov programu. MŠVVaŠ SR 

zároveň riadi národnú kanceláriu programu. Národná kancelária Programu celoživotného 

vzdelávania je zodpovedná za samotnú realizáciu programu a úzko spolupracuje s MŠVVaŠ 

SR. PCŽV je rozdelený do nasledovných sektorových podprogramov, pre stredné odborné 

školy sú určené: 

Podprogram Comenius – je prioritne určený žiakom a učiteľom od materských škôl po 

všetky typy stredných škôl. Pre jednotlivcov poskytuje možnosť zúčastňovať sa rôznych 

typov mobilít a školám a iným organizáciám zodpovedným za školské vzdelávanie umožňuje 

zapájať sa do projektov. 

Podprogram Leonardo da Vinci – sa zaoberá odborným vzdelávaním a prípravou. 

V rámci neho je možné uskutočňovať stáže a výmeny zamerané na profesijný rozvoj, ako aj 

rozvíjať projektové partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Prierezový program – je orientovaný na spoluprácu a inovácie v oblasti politiky 

celoživotního vzdelávania, podporu výučby jazykov, podporu vyučovania s využitím 

informačnokomunikačných technológií a šírenie a využívanie výsledkov aktivít 

podporovaných v rámci celého programu. 

PCŽV vychádza z pozitívnych skúseností získaných v rámci druhej fázy komunitárnych 

programov Sokrates a Leonardo da Vinci a pokrýva všeobecné vzdelávanie a odborné 

vzdelávanie a prípravu. Je jedným z najefektívnejších nástrojov spolupráce vo vzdelávaní v 

európskom kontexte. Okrem členských štátov Európskej únie sa doň zapojili aj krajiny 

Európskeho združenia voľného obchodu (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, Švajčiarsko1) a 

Turecko a Chorvátsko. Ďalšie informácie, vrátane popisu jednotlivých aktivít a termínov na 

prihlásenie, sú zverejnené na www.saaic.sk.
 

2. Zapojiť žiakov vo veku 15 – 17 rokov, pedagogických zamestnancov a pracovníkov s 

mládežou do vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu KomPrax –

Kompetencie pre prax – www.iuventa.sk. 

3. Stredné a vysoké školy môžu v súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní 

požiadať od 1. 1. 2012 o udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie 

odbornej spôsobilosti. Informácie sú zverejnené na http://isdv.fri.uniza.sk. 

 

Prílohami plánu práce školy sú:  

 

- Plán kontrolnej  činnosti 

- Plány predmetových komisií 

- Plány triednych učiteľov 

-  Plán výchovného poradenstva 
- Plán aktivít na úseku primárnej prevencie drogových závislostí 

- Plán aktivít výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

- Harmonogram záujmovej činnosti 

- Plán aktivít žiackej školskej rady 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_327/l_32720061124sk00450068.pdf
http://www.iuventa.sk/
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Plán práce školy bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade 27. 08. 2012. 

 

 

 

 

         rade školy: 


