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1. Základná charakteristika školy 
 

Základná škola   s materskou školou Valaská Belá 242,   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 zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie 

v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti 

a tolerancie. 

Veľký dôraz bude klásť na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu. 

 

Vedenie školy   

Riaditeľ školy : Mgr. Jana Cvíčelová 

Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Mária Pagáčová 

Výchovný poradca : Mgr Gabriela Furková 

 

Rada školy 

Predseda rady školy : Ing.Bibiána Topáková 

Členovia rady školy    : Zuzana Pánisová,  

 Martina Prostredná  

 Anna Nemčeková  

 Ing. Katarína Mazániková  

 Ing. Renáta Púryová  

 Ing. Katarína Páleniková  

 Samuel Topák  

 Miroslav Podskoč  

 Vendelín Pružinec  

 Anna Ďurmeková  

 

Počet žiakov školy   : 143 

Počet pedagogických zamestnancov:  

učitelia : 15     z toho začínajúcich : 0      

vychovávatelia :   1        z toho začínajúcich : 0                                                                                                

Počet nepedagogických zamestnancov  

základná škola: 5 

zariadenie ŠJ  : 3     

 

2. Analýza činnosti školy za školský rok 2012/2013  (Príloha č. 1) 
 

3. Východiská, základné dokumenty a právne normy platné v šk.  roku 2013/2014 
 

Východiskami pre tvorbu plánu práce školy boli : 

 

a) dokumenty : 
 

 Štátny vzdelávací program 

 Školský vzdelávací program 
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 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ  na školský rok 2013/2014 

 Hodnotiace analýzy činnosti metodických orgánov, správcov kabinetných zbierok, koordinátorov, 
lektorov záujmových útvarov a pod. 

 Analýzy kontrolnej činnosti školy 

 Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy 

 SWOT analýza školy 
 

b) všeobecne záväzné právne predpisy po zmenách a doplnení v znení neskorších predpisov 
 
Zákony: 

 zákon č. 37/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 
Z.z.; 

 zákon č. 179/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v zenení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 184/2009 Z.z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

 zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

 zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

      Nariadenia vlády:  

 nariadenie vlády SR č. 494/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo  štátneho rozpočtu pre 
školy a školské zariadenia, 

 nariadenie vlády SR č. 598/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo  štátneho rozpočtu pre 
školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 29/2009 Z.z., 

 nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti 
a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. 

 

      Vyhlášky MŠ SR: 

 vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa 
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení, 

 vyhláška 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 školách, 

 vyhláška MŠ SR č. 224/2011 Z.z , ktorou sa  mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 320/2008 
o základnej škole, 

 vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, 
centre voľného času, školskom hospodárstve, a stredisku odbornej praxe, 

 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. a zariadení školského stravovania, 

 vyhláška MŠ SR č.332/2009 Z.z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme  
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 vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov, 

 vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov, 

 vyhláška MŠ SR č. 452/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z.z. o účele 
použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 

     Rezortné predpisy: 

 metodické usmernenie č. 12/2008 zo 6.10.2008 k realizácii nariadenia vlády SR o poskytovaní 
pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach 
a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou, 

 metodické usmernenie č. 9/2008 – RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy 
názvov škôl a školských zariadení, 

 smernica č. 15/2008-R z 15. decembra 2008, ktorou sa upravuje postup MŠ SR a ďalších priamo 
riadených organizácií pri výbere materiálnych didaktických prostriedkov, ich autora, vydavateľa, 
výrobcu a edičná činnosť prostredníctvom edičného portálu, 

 metodický pokyn č. 22/2001 na hodnotenie žiakov základnej školy, 

 metodický pokyn č. 11/2008- R z 10.septembra 2008 na plánovanie a zabezpečovanie evakuácie 
v školách a školských zariadeniach v SR, 

 metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, 
školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii 
nebezpečných udalostí, 

 metodický pokyn č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí 
a žiakov základných škôl, 

 metodický pokyn č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov 
škôl a školských zariadení, 

 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. 
 

      Vnútorné smernice upravujúce chod školy: 

 Organizačný poriadok  

 Vnútorný poriadok  

 Pracovný poriadok 

 Mzdový poriadok 

 Prevádzkový poriadok 

 Rokovací poriadok 

 Registratúrny poriadok 

 Koncepčný zámer rozvoja školy 
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4. Koncepcia školy / strategické ciele 
 

4.1  Filozofia školy 

 

     Tvorivo – humánnou výchovou, odstránenou od memorovania encyklopedických poznatkov vychovať 

aktívneho, zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže slobodne vyjadriť svoje názory a tým sa aktívne 

zapojiť do života spoločnosti. Vytvoriť zo školy centrum kvalitného vzdelávania, kultúry, športu, spoločenské 

centrum nielen pre žiakov, ale i obecnú komunitu. 

 

4.2  Vízia školy 

 

     Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom. Školu treba považovať za 

otvorené spoločenstvo žiakov, deti, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné 

služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať deti a žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, 

schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým dôrazom na: vzdelanie, vzájomnú úctu, integráciu, 

podporu, vzťah k okoliu a regiónu  

 

4.3  Dlhodobé ciele školy  

1. Pokračovať v zvyšovaní kvality a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu    uplatňovaním 
progresívnych metód a foriem práce,  dôsledným dodržiavaním   školského vzdelávacieho programu, 
učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

2. Podporovať informačné a komunikačné technológie vo výchove a vzdelávaní. 
3. Prehlbovať jazykové kompetencie žiakov i pedagógov. 
4. Prehlbovať regionálnu výchovu a rozvíjať národné povedomie u žiakov. 
5. Humanizáciou vzťahov na škole posilňovať výchovnú zložku výchovno-vzdelávacieho procesu. 
6. Skvalitniť a zintenzívniť spoluprácu školy, rodiny,  a ostatných verejných inštitúcií v záujme 

vytvorenia tzv. otvorenej školy. 
7. Pokračovať a skvalitňovať integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími  potrebami.  
8. Ponúkať bohatú mimoškolskú činnosť. 

 
Ciele orientovať na :  

1. vo vzťahu k zamestnancom - participáciu, kooperáciu, prosociálne správanie, zručnosť efektívnej 
komunikácie, interpersonálne schopnosti 

2. vo vzťahu k deťom – humanizácia, kreativizácia, aktivita, sloboda 
3. vo vzťahu k širšiemu okoliu – vysoká miera účasti občanov, rodičov, komunity 
4. vo vzťahu k prostrediu – modernizácia, enviromentálna politika 
5. vo vzťahu k financiám – systém mimorozpočtového získavania financií 
6. vo vzťahu k regiónu – spoznávať a propagovať históriu rodiska 
7. vo vzťahu ku škole – propagácia, reklama aktivít školy 

 

4.4  SWOT  analýza školy za predchádzajúce obdobie  

  

Silné stránky školy  

 Dostatočné priestorové podmienky školy 
 Vysoká odbornosť pedagogických pracovníkov, na roč. 1.-4. -100% 
 Starostlivosť o individuálne integrovaných  žiakov so ŠVVP 
 Investovanie do nových technológií 
 Zapojenie  školy do vyhlasovaných projektov MŠVVaŠ  SR,ESF 
 Architektonické riešenie školy s možnosťou dostupných služieb pre žiakov, rodičov, verejnosť 
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 Vlastná ponuka školského stravovacieho zariadenia s ponukou aj iných služieb pre verejnosť 
 Účasť žiakov v  rôznych súťažiach 
 Ochota pedagógov i nepedagogických pracovníkov ďalej sa vzdelávať 
 Areál školy poskytujúci dostatočné športové využitie pre žiakov i verejnosť 
 Snaha  pedagogických i nepedagogických pracovníkov na zlepšovanie pracovného prostredia 
 Postupné využívanie inovačných prvkov vo vyučovaní 
 Dôraz na rýchly kontakt s rodičmi pri riešení vzdelávacích i výchovných problémov 

 

Slabé stránky školy 

 Znižovanie počtu žiakov 
 Neodbornosť vyučovania predmetov: cudzie  jazyky, fyzika, chémia 
 Nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy, najmä školských zariadení 
 Vysoké prevádzkové náklady 
 Akceptácia pedagogickej práce zo strany rodičov 
 Stav budovy – potrebné sú opravy a rekonštrukcie, havarijný stav kotolne  
 Kapacitne nevyužitá vedľajšia budova 

 

Príležitosti 

 Postupné zlepšovanie podmienok na kvalitnú výučbu žiakov 
 Využívanie priestorov školy nielen na výchovno-vyučovaciu činnosť 
 Získavanie finančných zdrojov cez projekty 
 Aplikácia nových poznatkov o metodológii vyučovania prostredníctvom vzdelávania 
 Budovanie partnerských vzťahov vo väzbe : učiteľ – žiak – rodič  
 Vzťah s médiami 

 

Riziká 

 Nepriaznivý demografický vývoj, znižovanie populačnej krivky 
 Nedostatok finančných zdrojov z rozpočtu na prevádzku, obnovu a modernizáciu budov 
 Havarijný stav kotolne  

 

4.5  Dlhodobý strategický plán a úlohy školy na obdobie rokov 2013-2017 

 

A. Image školy 

 Využívať čo najširšie formy prezentácie školy a obce, zatraktívniť webovú stránku školy a vydávanie 
školského časopisu 

 Prezentovať školu prostredníctvom kultúrnych programov pre rodičov a verejnosť 

 Podporovať a organizovať športové aktivity a súťaže  

 Prostredníctvom realizácie projektu Škola tradícií prezentovať región a priblížiť  žiakom informácie 
o regióne 

 

B. Klíma školy  

 Plniť očakávania žiakov, rodičov, zriaďovateľa vo výchovno-vzdelávacom procese 

 Formou aktivít posilňovať a rozvíjať dôveru rodičov ku škole a vytvárať pozitívny vzťah ku škole  
u žiakov, rodičov, učiteľov a širokej verejnosti, zapájať rodičov do diania v škole prostredníctvom 
kultúrnych, športových podujatí a realizácie modernizácie priestorov školy 

 

C. Organizácia a riadenie 

 Zvýšiť kvalifikovanosť vyučovacieho procesu 

 Ponúkať kvalitný školský vzdelávací program školy 
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 Vo vyučovacom procese ponúknuť inovatívne  metódy výchovno- vzdelávacieho procesu   -  overiť 
realizáciu projektového  a blokového  vyučovania v praxi  

 Sfunkčniť činnosť žiackeho parlamentu 
 

D. Materiálne zabezpečenie  

 V spolupráci s obcou vypracovať stavebný projekt na rekonštrukciu a modernizáciu budovy, vyriešiť 
problematiku služobných bytov a modernizovať kotolňu ZŠ. 

 Postupne dopĺňať vybavenie každej triedy o interaktívnu tabuľu a informačno- komunikačné technológie 

 Postupne rekonštruovať a modernizovať WC 

 Obnoviť športový areál a relaxačno - oddychový priestor ŠKD 

 Zrealizovať úpravu priestorov  v kuchyni ŠJ 

 Z financií z projektov modernizovať počítačovú  učebňu 

 Vybudovať jazykovú učebňu  
 

E. Vzdelávacia a výchovná koncepcia  

 V súvislosti s reformou školstva vypracovať kvalitný Školský vzdelávací program Škola tradícií – 
overovať ho v praxi, prezentovať širšej pedagogickej verejnosti 

 Vyškoliť učiteľov v oblasti IKT – používanie interaktívnych tabúľ vo výchovno-vzdelávacom procese, 
v tréningu  v oblasti projektového a blokového vyučovania 

 Zistiť na škole stav a úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov a obohatiť výchovno-vzdelávaciu činnosť 
o metódy čitateľskej a informačnej výchovy 

 

5.   Priority školy v  školskom roku 2013/2014 
 

Počas celého školského roka 2013/2014 budeme najväčší dôraz venovať: 

 

 Rozvoju regionálnych tradícii prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu i v mimoškolskej 
činnosti. 

 Rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 Rozvoju informatickej gramotnosti  nielen žiakov ale i pedagógov. 

 Rozvoju športu. 
 

6.   Hlavné úlohy školy 
 

6.1  Oblasť výchovno-vzdelávacia 
 

1. Sledovať centrálny informačný portál rezortu MŠVVaŠ SR www.iedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre 
učiteľov, žiakov, zamestnancov rezortu školstva a verejnosť. 
T: úloha stála                                                        Z: všetci pedagogickí pracovníci 

 

2. Vykázať údaje do informačného systému pre oblasť školstva (RIS-RŠ), predpísaný zber počtu žiakov pre 
normatívne financovanie (EDUZBER) a predpísané štatistické výkazy. 
T: 8. 9. 2013  Z: ZRŠ 

 

3. Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých opatrení a kontrolu 
odstránenia zistených nedostatkov. 
T: úloha stála   Z: vedúci PK, MZ 

 

http://www.iedu.sk/
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4. Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovno- vzdelávacieho 
procesu, pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich činnosti. 
T: úloha stála    Z: ZRŠ 

 

5. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej 
techniky vo výchovno- vzdelávacom procese. 
T: úloha stála     Z: RŠ, ZRŠ 

 

6. Pre zástupcu riaditeľa základnej školy s materskou školou vymedziť kompetencie    kontroly kvality 
výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole. 
T: 20. 9. 2013                                                          Z: RŠ 

 

7. V materskej škole rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód: rozvíjať 
počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym 
zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať 
metódy tvorivej dramatizácie, zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí. 
T: úloha dlhodobá                                                   Z: pedagogickí pracovníci  MŠ  

 

8. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 
zručnostiach, podporovať popoludňajšie aktivity v školských kluboch detí. 
T: úloha dlhodobá                                                   Z: ped. pracovníci 

 

9. Rozpracovať v ŠkVP účinné vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a 
čitateľskej gramotnosti, venovať pozornosť ich rozvíjaniu vo všetkých predmetoch. 
T: úloha dlhodobá                                                   Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

10. Zvyšovať úroveň slovenského jazyka, venovať pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú 
tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu 
T: úloha stála                                                           Z: vyučujúci SJL 

 

11. Podporovať prácu s informáciami a schopnosť argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj 
čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. 
T: úloha stála                                                          Z: všetci vyučujúci 

 

12. Pri vyučovaní cudzieho jazyka uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. Tvorba 
myšlienkových máp, projektové vyučovanie, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové 
učenie, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, riadenú a voľnú diskusiu, 
audio/ video- prezentácie riešenia úloh. 
T: úloha stála                                                          Z: vyučujúci cudzích jazykov  

 

13. Zistiť záujem o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na 
nasledujúci školský rok, zabezpečiť na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka. Počty 
žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ zriaďovateľovi školy. 
T: do 15. júna 2014                                                  Z: RŠ 

 

14. Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, 
enviromentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete 
T: úloha stála                                                          Z: vyučujúci GEO, OBN, BIO,FYZ 
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15. Koordinovať stratégiu výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady 
úspor obnoviteľných zdrojov. Vytvárať vhodné podmienky k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi 
výchovy a vzdelávania. 
T: úloha stála                                                        Z: koordinátor ENV 

 

16. Zapojiť sa do česko- slovenského projektu Záložka do knihy spája školy 
T:  25. 9. 2013                                                          Z: p. Lapšová 

 

17. Zapojiť sa do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 
T: október 2013                                                       Z: p. Lapšová 

 

18. Vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a 
zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 
T: október 2013, máj 2014                                        Z: triedni učitelia, vedúca ŠJ 

 

19. V materskej škole pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i 
zdraviu iných, v spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na športové aktivity. 
T: úloha stála                                                           Z: pedagogickí pracovníci  MŠ  

 

20. Realizovať výchovu k ľudským právam v triede a škole, usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou 
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, budovať medziľudské vzťahy. 
T: úloha stála                                                           Z: triedni učitelia  

 

21. Využívať metodické publikácie „ Všetci to robia!“ a „ K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu 
tabakizmu a užívaniu alkoholu. Spomínané publikácie uložiť v knižnici, aby boli dostupné k nahliadnutiu. 
T: úloha stála                                                           Z: koordinátor PDV 

 

22. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu. (kontinuálne vzdelávanie, účasť 
na odborných seminároch a konferenciách a pod.) 
T: úloha stála                                                           Z: výchovný poradca 

 

23. U detí a žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania 
príslušného poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo výchovno- 
vzdelávacom procese. 
T: úloha stála                                                          Z: všetci vyučujúci 

 

24. Sledovať zoznam športových a vedomostných súťaží zverejnených na www.minedu.sk v menu Šport-
Šport a zdravie, na www.skolskysport.sk  a na www.juventa,sk . 
T: úloha stála                                                          Z: vyučujúci TSV 

 

25. Implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na 
www.siov.sk a www.statpedu.sk.  
T: október 2013                                                       Z: všetci vyučujúci 

 

26. Implementovať inovačné pedagogické metódy s využitím informačných a komunikačných technológií 
(IKT) a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 
T: úloha stála                                                          Z: KIF 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.juventa,sk/
http://www.siov.sk/
http://www.statpedu.sk/


 

                                                                                                                       

 

 

11 

 

27. Realizovať logopedickú starostlivosť v materskej škole aj v  dopoludňajších hodinách. 
T: úloha stála                                                          Z: pedag. pracovníci MŠ 

 

28. Pozvať pri zápise do prvého ročníka základnej školy špeciálneho pedagóga. 
T:  3. február 2014                                                   Z: RŠ 

 

29. V rámci zvyšovania bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečiť ich 
výcvik na detských dopravných ihriskách (DDI). Prenosné DDI zabezpečujú praktický aj teoretický výcvik. 
T: dodatočne určený                                              Z: RŠ, ZRŠ 

 

30. Objednávacie konanie na nákup učebníc na školský rok 2014/2015 sa bude realizovať výlučne 
vyplnením elektronickej objednávky cez www.edicny-portal.sk.  
T:  október  2014                                                     Z: p. Javorčeková 

 

31. Realizovať lyžiarsky výcvik v štvrtom a siedmom ročníku. 
T: február- marec 2014                                            Z: Mgr. Juríková, Mgr. Hurárová 

 

32. Realizovať základný plavecký výcvik v druhom a treťom ročníku, zdokonaľovací plavecký výcvik v piatom 
ročníku.   
T: máj- jún 2014                                                      Z: RŠ                                                                                                                                        

 
 
6.1.1   Učebné plány, organizácia školského roka,  delenie tried, reprezentácia školy, exkurzie a výlety 
 

V tomto školskom roku budeme vyučovať podľa platných pedagogických dokumentov: 

Učebné plány revidovaného Školského 

vzdelávacieho programu Škola tradícií 

primárne vzdelávanie 

ISCED I 
1. - 4. ročník 

nižšie sekundárne vzdelávanie 

ISCED II 
5. - 9. ročník 

 
Organizácia školského roka 
 
Školský rok 2013/2014 sa začína 1.septembra 2013. 

Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2013 (pondelok).  

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3.septembra 2013(utorok). 

I. polrok školského roka sa končí 31.januára 2014 ( piatok).  

Klasifikačná porada za I. polrok  sa uskutoční 27.januára 2013 (pondelok) 

II. polrok sa začne 4.februára 2014 (utorok) a končí sa 27. júna  2014 (piatok). 

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23.júna 2014 (pondelok) 

 

Prázdniny  termín 

jesenné 30.10.-01.11.2013 

vianočné 23.12.2013-7.1.2014 

polročné 3.2.2014 

jarné ( Trenčiansky kraj ) 17.02.-21.02.2014 

veľkonočné 17.04.-22.4.2014 

letné 30.6.-29.8.2014 

http://www.edicny-portal.sk/
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Zápis žiakov do 1.ročníka  1.2.2014 

Celoslovenské  testovanie 9-2014 
hlavný termín 12.03.2014 

náhradný termín 25.03.2014 

Testovanie 5-2013 
Testovania žiakov  5                     

SJL, MAT 

pilotné testovanie 

13.11.2013 

 

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania  

V prípade  potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle 

ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka  

na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, 

na odborných učilištiach a na jazykových školách. 

 

Delenie tried, bloková výuka 
 
Vzhľadom na počty žiakov v triedach a delenie žiakov na hodinách TSV na skupiny chlapcov a dievčat, 
spájame triedy na TSV nasledovne: VI.  so VII, a VIII. a IX. 
Výchovné predmety s hodinovou dotáciou učíme v dvojhodinových blokoch s dvojtýždennou rotáciou. 
 

Trieda 
D e l e n i e                                

t r i e d 

Dvojhodinové bloky 

párny týždeň nepárny týždeň 

I. 

  

RGV VYV 

II. VYV RGV 

III. RGV VYV 

IV. PVC VYV 

VI. 

dievčatá/chlapci párny týždeň nepárny týždeň 

ANJ D /  TSV Ch  6 + 7 

VYV RGV 
INF D /  TSV Ch  6 + 7 

TSV D  6 + 7 / ANJ CH 

TSV D  6 + 7 / INF CH 

VII. 

dievčatá/chlapci párny týždeň nepárny týždeň 

ANJ D /  TSV Ch  6 + 7 

RGV VYV 
INF D /  TSV Ch  6 + 7 

TSV D  6 + 7 / ANJ CH 

TSV D  6 + 7 / INF CH 

VIII. 

dievčatá/chlapci párny týždeň nepárny týždeň 

ANJ D /  TSV Ch  8+9 

RGV THD 
INF D /  TSV Ch  8+9 

TSV D  6 + 7 / ANJ CH 

TSV D  6 + 7 / INF CH 

IX. 

dievčatá/chlapci párny týždeň nepárny týždeň 

ANJ D /  TSV Ch  8+9 

VUM SEE 
INF D /  TSV Ch  8+9 

TSV D  6 + 7 / ANJ CH 

TSV D  6 + 7 / INF CH 
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Reprezentácia školy  
 
     Škola bude dôsledne dbať na to, kto vystupuje v jej mene, k svojej propagácii využívať aj 

masovokomunikačné prostriedky, vrátane miestnych a regionálnych. Svoje výsledky bude škola prezentovať 

nielen v rámci obce, ale aj v rámci regiónu, v ktorom sa nachádza.  

 

a,   Účasť žiakov školy na rôznych súťažiach: 

 Súťaže súvisiace s vyučovacími predmetmi, organizované viacúrovňovo MŠ 

           T: priebežne Z: ZRŠ, vedúci PK, MZ 

 Súťaže, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, organizované rôznymi záujmovými 

skupinami. 

           T: priebežne Z: ZRŠ 

 

b,  Zapojenie žiakov do riešenia rôznych projektov, teleprojektov v rámci vyučovacích predmetov aj krúžkovej  

     činnosti. 

     T: priebežne, podľa ponuky Z: ZRŠ, všetci vyučujúci a vedúci krúžkov 

  

Exkurzie, výlety 

 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie a výlety, ktoré majú na žiakov 

mimoriadne motivačný vplyv. Ich realizáciu prijímajú ako atraktívnu zmenu vyučovacích foriem a metód. 

 

Akcia Trieda Dátum Miesto 

Koncoročný výlet I. Jún Bojnice 

Koncoročný výlet II. Jún Trenčín 

Koncoročný výlet III. Jún Banská Štiavnica 

Koncoročný výlet IV. Jún Banská Štiavnica 

Koncoročný výlet V. Jún Banská Bystrica 

Koncoročný výlet VI. Jún Manínska Tiesňava 

Koncoročný výlet VII. Jún Manínska Tiesňava 

Koncoročný výlet VIII. Jún Vysoké Tatry 

Koncoročný výlet IX. Jún Vysoké Tatry 

Exkurzia Trieda Predmet Vyučujúci 

Klátova Ves , Modra VI., VII. BIO, SJL Ing. Topáková, Mgr. Furková G. 

Divadlo      V.- IX.        SJL Mgr. Furková G. 

 

6.1.2  Plán pedagogických rád 
 
1. Pedagogická rada 1. štvrťrok : 18. november 2013 
2. Pedagogická rada 1. polrok   : 27. január 2014  
3. Pedagogická rada 3. štvrťrok :   4. apríl 2014 
4. Pedagogická rada 2. polrok    : 23. jún 2014 
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6.2  Oblasť mimoškolského záujmového vzdelávania 
        

       V súlade s celospoločenskou požiadavkou zvýšenia počtu žiakov navštevujúcich tento druh vzdelávania 

a tým aj zmysluplného naplnenia realizácie voľného času žiakov, sa škola stáva dôležitou súčasťou 

komplexnej výchovy a vzdelávania v CVČ a SZUŠ . 

          

6.2.1  Záujmová činnosť žiakov 
 

 
Záujmový útvar Vedúci Čas Učebňa 

P
o

n
d

e
lo

k
 

Futbalový Ing. Roman Jurík 16,00 - 18,00 MFI + telocvičňa 

Ţiacky parlament Jana Lapšová 13,30 - 15,30 IV. 

U
to

ro
k

 Tvorivé dielne Mgr. Darina Blahová 13,30 - 15,30 Učebňa BIO 

Hra so slovami Mgr. Gabriela Furková 13,30 - 15,30 IX. / PC1 

S
tr

e
d

a
 

Stolný tenis-začiatočníci Mgr. Zdena Točeková 13,30 - 15,30 telocvičňa 

Stolný tenis - pokročilí Mgr. Zdena Točeková 15,30 - 17,30 telocvičňa 

Hravá angličtina Mgr. Darina Blahová 14,45 - 15,45 MŠ 

Varenie a aranţovanie I. Anna Matlová                          15,30 - 17,30 školský byt 

Š
tv

rt
o

k
 

Športové hry Ing. Bibiána Topáková 13,30 - 15,30 telocvičňa 

Hra s číslami Mgr. Jana Nemčeková 13,30 - 15,30 IX. / PC1 

Folklórny 
Mgr. Alena Baginová                    
Mgr. Petra Furková 

15,00 - 17,00 III. , IV. 

Florbalový Anna Matlová                           15,30 - 17,30 telocvičňa 

P
ia

to
k
 

Varenie a pečenie  II. Anna Matlová                           15,30 - 17,30 školský byt 

Hravá angličtina Mgr. Darina Blahová 14,45 - 15,45 MŠ 

Krúţok mladých hasičov Michal Bobok 16,00 - 18,00 Hasičská zbrojnica 

 

6.2.2  Celoškolské podujatia 
 
       V rámci skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a v nadväznosti na neustály rozvoj spolupráce 

školy s materskou školou, obcou, rodičmi, verejnosťou budeme využívať areál školy, okolie a kultúrny dom 

na rôzne akcie: 

 výchovno-vzdelávacie koncerty, 

 besedy otvorené aj pre verejnosť, 

 zábavné a súťažné popoludnia pre žiakov, 

 zberová činnosť.  
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Organizačne sa na zabezpečení týchto aktivít budú podieľať koordinátor voľného času, koordinátor 
prevencie, koordinátor environmentálnej výchovy, ktorí konkrétne aktivity spracovali vo svojich plánoch 
tvoriacich prílohu plánu práce školy. 

 

 

7.   Oblasť riadiacej práce 
 
7.1  Úlohy vedenia školy  
 

P.č. Úloha Zodpovednosť Termín 

1. Aktualizácia  organizačného poriadku riaditeľ školy k 1.9. 2013 

2. Vytvorenie prevádzkového poriadku riaditeľ školy k 1.9. 2013 

3. Aktualizácia pracovného poriadku riaditeľ školy k 1.9. 2013 

4. 
Sústredenie sa na dlhodobé vízie a krátkodobé 
ciele školy 

vedenie školy úloha stála 

5. 
Budovanie neohrozeného prostredia pre všetkých 
zamestnancov školy  

vedenie školy úloha stála 

6. 

Motivovať zamestnancov školy a podporovať 
systém ich celoživotného vzdelávania a snahu 
o osobnostný rast v rámci kontinuálneho 
vzdelávania  

vedenie školy úloha stála 

7. 
Do procesu rozhodovania zainteresovať 
pedagogický zbor 

vedenie školy úloha stála 

8. 
Upravenie systému prideľovania osobných 
príplatkov na základe priamej participácie 
zamestnancov na jeho tvorbe 

riaditeľka školy 

v spolupráci s PgZ 
október 

9. Vytváranie atmosféry vysokých nárokov a rešpektu vedenie školy úloha stála 

10. Prehlbovanie právneho vedomia pedagógov vedenie školy priebežne 

11. 
Pravidelné monitorovanie efektivity práce učiteľov 

formou realizácie premyslenej  hospitačnej činnosti  
vedenie školy priebežne 

12. 

Zabezpečenie dokonalého plánovania 
a informovanosti všetkých zamestnancov školy 
prostredníctvom:                                     - 
celoročného harmonogramu a plánu úloh 
mesačných plánov 
poskytovaním informačných obežníkov 

vedenie školy priebežne 

13. 

Realizácia operatívnych porád vedenia školy- 
o záveroch porád informovanie v pedagogickej 
rade aj ostatných zamestnancov školy 
prostredníctvom zápisníc z ich rokovania 

vedenie školy podľa potreby 

14. 
Pravidelné pracovné porady na všetkých úsekoch 

školy  

.RŠ, vedúci 

úsekov 

prvý pondelok v 

mesiaci 

15. Debyrokratizácia vedenie školy Podnety z praxe 

16. 
Register, znižovanie informačnej nerovnosti : 
Pravidelne navštevovať stránky: www.minedu.sk, 
www.iedu.sk, 

PgZ úloha stála 

17. 

V záujme efektívneho rozvíjania komunikačných 

kompetencií a čitateľskej gramotnosti zvýšiť 

dotáciu počtu hodín SJL v rámci tvorby ŠkVP 

vedenie školy k 2.9.2013 

http://www.minedu.sk/
http://www.iedu.sk/
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7.2  Poradné orgány vedenia školy 
 

 Rada školy (RaŠ) 

 Pedagogická rada (PgR)  

 Gremiálna rada školy (GR) 

 Metodické orgány školy (MO)- metodické združenia (MZ) a predmetové komisie ( PK) 
 
Metodické orgány 
 
Metodické združenie 1. – 4. roč., ŠKD 
 

Meno a priezvisko Aprobácia Vyučuje predmety 

Mgr. Alena Baginová - vedúca 1. stupeň ZŠ SJL, MAT, IFV, VLA, HUV, VYV, TEV, RGV 

Členovia: 

Mgr. Darina Javorčeková 1. stupeň ZŠ SJL, MAT, PDA, VYV, TEV, RGV 

Mgr. Natália Juríková 1. stupeň ZŠ SJL, MAT, TEV, HUV, ANJ, IFV 

Mgr. Petra Furková 1. stupeň ZŠ SJL, ANJ, TEV, HUV, VLA 

Mgr. Mária Pagáčová 1. stupeň ZŠ MAT,  VYV, IFV 

Mgr. Darina Blahová 1. stupeň ZŠ ANJ, VYV, VLA, HUV 

Ing. Bibiána Topáková PDA, BIO, PVC, PDA, PVC 

Anna Matlová vychovávateľstvo ŠKD 

 
 
Predmetová komisia spoločensko-vedné predmety:  
SJL, OBN, NBV, ETV, DEJ, ANJ, NEJ, VYV, HUV, VUM 
 

Meno a priezvisko, titul Aprobácia Vyučuje predmety 

Beáta Hurárová Mgr. - vedúca NBV, DEJ, ETV NBV, DEJ, ETV, OBN, RGV, INF 

Členovia: 

Gabriela Furková, Mgr. SJL, OBN, ETV SJL 

Zdena Točeková, Mgr. GEG, TSV OBN 

Petra Furková, Mgr. 1.stupeň ZŠ ANJ 

Blahová Darina, Mgr. 1.stupeň ZŠ ANJ, VYV, HUV, VUM 

Cigániková Denisa, PaedDr. BIO NEJ 

Pagáčová Mária, Mgr. 1. stupeň ZŠ VYV 

Javorčeková Darina 1. stupeň ZŠ HUV 

Vdp. Štefan Nižník   NBV 
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Predmetová komisia prírodovedné predmety:  
MAT, FYZ, CHE, THD, SEE, INF, GEG, RGV, BIO, TSV 
 

Meno a priezvisko Aprobácia Vyučuje predmety 

Mgr. Jana Nemčeková - vedúca MAT, CHE MAT 

Členovia: 

Mgr. Natália Juríková 1. stupeň, IFV INF 

Ing. Bibiána Topáková BIO BIO,  CHE, SEE,THD 

Mgr. Jana Cvíčelová MAT, FYZ FYZ 

Mgr. Zdenka Točeková GEG, TSV GEG, TSV,RGV 

Mgr. Beáta Hurárová NBV,DEJ RGV 

Mgr. Alena Baginová 1. stupeň RGV 

 
 

Úlohy metodických  orgánov: 

 

Metodické orgány majú za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov na základe poznatkov 
a skúseností svojich členov, a to: 

 Posilnením autonómnosti metodických orgánov  

 Participáciou - Iniciatívnym predkladaním návrhov na zefektívnení celkovej práce školy a riešení 
pedagogických problémov, 

 Prerokúvaním a posudzovaním návrhov vedenia školy, spracúvaním podmienok, odporúčaní 
a stanovísk, 

 Overovaním navrhovaných riešení  na skvalitnenie činnosti učiteľov v pedagogickej praxi, 

 Monitorovanie ( hodnotenie)  výchovno-vzdelávacích výsledkov učiteľov svojho MO, 

 Monitorovanie (hodnotenie) výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, 

 Na základe monitorovania vykonávať dôslednú analýzu zistení, 

 Skvalitnením prezentácie školy na regionálnej úrovni po uskutočnení každej celoškolskej i triednej akcie 
zabezpečením: 
- Príspevkov do regionálnych novín 
- Príspevkov na webovú stránku školy, 

 
Metodické orgány školy budú pracovať podľa plánov, v ktorých vymedzia ciele a metódy plnenia úloh, 
ktoré sa budú v priebehu školského roka aktualizovať a dopĺňať. Budú nadväzovať na analýzu už 
dosiahnutých výsledkov a vychádzať: 

 Zo školského vzdelávacieho programu, 

 Z plánu hlavných úloh školy, zámerov a príloh, 

 Z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za predchádzajúci školský rok, 

 Z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2012/2013 

 Z aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov 
 

Metodické orgány sa budú: 

 Podieľať  na tvorbe osnov učebných jednotlivých vyučovacích predmetov v zmysle štátneho 
vzdelávacieho programu a podľa vzoru predloženého vedením školy, 

 Podieľať  na tvorbe metodických a didaktických materiálov, 
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 Zvyšovať kvalitu svojej práce aj tým, že : 

 Na svojich zasadnutiach budú venovať priestor metodickým otázkam, 

 Budú vypracovávať metodické materiály, pracovné listy... 

 Sa zvýši publikačná činnosť členov MO v odbornej literatúre, 

 Budú v bezprostrednom kontakte, členovia budú komunikovať o najaktuálnejších výchovných 
a vyučovacích problémoch.   

 

8.  Materiálno- hospodárske zabezpečenie školy 
 
8.1   Zabezpečenie základných potrieb na chod školy  

 

P.č. Úloha Zodpovednosť Termín 
Poznámky/ 

zdroje 

1. Nákup lavíc do ročníkov 1.a 5. vedenie školy Do 30.12.2013 Rozpočet školy 

2. Nákup 1 interaktívnej tabule  vedenie školy Do 30.6. 2014 Projekt 

   3. Nákup športových potrieb – hrazda  vedenie školy Do 30.6. 2014 Projekt  rozpočet 

4. 
Zabezpečenie ochranných  
zdravotných prostriedkov pre 
zamestnancov školy  

RŠ Január rozpočet 

5. Rekonštrukcia WC 1.-4 RŠ 
Júl – august 

2014 
Fond opráv 

6. 
Výzdoba školy s regionálnou 

tematikou 
RŠ Marec Rozpočet 

7. Zabezpečiť označenie budovy školy  RŠ 
December 

2014 
Rozpočet 

8. Rekonštrukcia budovy školy  RŠ 
Podľa výzvy 

ESF 
Projekt 

9. Izolácia strechy vedľajšej budovy  RŠ október Fond opráv 

 

8.2  Šetrenie finančných zdrojov  

 

P.č. Úloha Zodpovednosť Termín 
Poznámky/ 

zdroje 

1. 
Šetrenie v oblasti spotreby 

elektrickej energie 
PgZ Priebežne 

 

2. 
Šetrenie v oblasti spotreby 

vody 
PgZ Priebežne 

 

3. 
Šetrenie v spotrebe tonerov 
v kopírovacích zariadeniach: 
presná evidencia 

PgZ 

vedenie školy 

Priebežne 

 

 

4. Šetriť čistiacimi prostriedkami upratovačky Od 2.9.2013 
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8.3 Získavanie finančných zdrojov mimo rozpočtu  

 

P.č. Úloha Zodpovednosť Termín Poznámky 

1. Zapájanie sa do projektov EÚ 

Projektový 

manažér  

vedenie školy 

Priebežne 

 

2. 
Vypracovanie projektov ponúkaných 
MŠ SR  

PgZ Priebežne 
 

3. 
Sledovanie vypísaných projektov pre 
skvalitnenie V-VP mimovládnymi 
organizáciami 

PgZ 

vedenie školy 
Priebežne 

 

4. Oslovovanie sponzorov Vedenie školy Priebežne  

5. Získavanie 2 %  z daní do OZ RZ  
PgZ   

predseda OZ RZ 

v čase 

daňových 

priznaní 

 

6. 
Pokračovať v zberoch : papiera, pom. 
šupiek, liečivých bylín 

Školník  

TU 
Priebežne 

 

7. 
Prenájmy voľných priestorov školy 
a telocvične v mimovyučovacom čase  

RŠ Priebežne 
 

 

9.  Hlavné úlohy školy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou, prezentácie školy 
 

P.č. Úloha Zodpovednosť Termín Poznámky 

Materská škola 

1. 
Organizovať kultúrno- 

spoločenské a športové aktivity 
ZRŠ Priebežne 

 

2. 
Spolupráca k príprave zápisu do 

1.roč.  
ZRŠ Január 

 

3. Vzájomné návštevy v triedach  MO, ZRŠ Priebežne  

Rodičia 

1. 
Zriadenie konzultačných hodín 
pre rodičov  

TU K 2.9. 2013 
 

2. 
Používanie pracovných 
elektronických adries na 
komunikáciu s rodičmi žiakov 

PgZ priebežne 
 

3. Skvalitnenie web stránky školy  RŠ, KIF Priebežne  

4. 
Pokračovať v organizácii Dní 
otvorených dverí  

vedenie školy  

TU 
November- máj 

 

5. 
Organizovať oslavy učenia 
s rodičmi  

TU December – jún 
 

6. 

Zabezpečiť efektívnu spoluprácu 
školy, rodičov, mimovládnych 
organizácií a širokej miestnej 
komunity 

vedenie školy Priebežne 
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CPPPaP 

1. 

Realizovať konzultačno – 
poradenské služby pre rodičov 
žiakov zamerané  na zlepšenie 
ich štýlu výchovy a starostlivosti 
o deti a žiakov s vývinovými 
poruchami učenia, poruchami 
správania, zabezpečiť kvalitnú 
kooperáciu školy a rodiny 

vedenie školy Priebežne 

 

2. 
Vzdelávanie TU v rámci 
zvyšovania kompetencií 
v riadení triedy 

vedenie školy 
Kontinuálne 

vzdelávanie 

 

4. 

Pokračovať v spolupráci 
s CPPPaP v oblastiach: 
- Zabezpečiť vykonávanie 
psychologickej diagnostiky detí 
pred ich nástupom na povinnú 
školskú dochádzku 
-Zintenzívniť poradenskú 
a osvetovú činnosť 
pedagogických zamestnancov 
pre zákonných zástupcov  detí 
a žiakov zo SZP  
- Absolvovať ponúkané 
vzdelávacie projekty pre TU 
-Spoločne riešiť problémy 
súvisiace s ohrozením mravného 
vývinu detí a žiakov   

PgZ    

výchovný 

poradca 

RŠ 

Priebežne 

 

Mimovládne organizácie a štátne inštitúcie 

1. 
Pokračovať v kvalitnej spolupráci 
so ŠU, KŠU 

vedenie školy Priebežne 
 

2. 
Pokračovať v spolupráci so ŠPÚ 
v rámci pilotných projektov 

vedenie školy Priebežne 
 

3. 
Pokračovať v spolupráci s OZ 
RZ, Sebedružka, FS Belanka 

vedenie školy Priebežne 
 

4. 

Pokračovať v spolupráci 
s Regionálnym kultúrnym 
centrom v Prievidza pri 
organizovaní tvorivých dielní 

vedenie školy Priebežne 

 

 

 

 

 
 

 

 


