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I.1 Organizácia školského roka 

Školský rok 2019/2020  

 začiatok 1. polroka      01. septembra 2019 (štátny sviatok)  

 začiatok školského vyučovania    02. septembra 2019 (pondelok)  

 začiatok vyučovania podľa rozvrhu   03. septembra 2019 (utorok)  

 koniec l. polroka     31. januára 2020 (piatok)  

 začiatok 2. polroka     03. februára 2020 (pondelok)  

 koniec 2. polroka     30. júna 2020 (utorok)  

  

Šk. rok 2019/2020 bude trvať od 1.09.2019 do 30.06.2020 spolu dní (bez sobôt a nedieľ) z toho 

190 pracovných (vyučovacích) dní 18 dní prázdnin a 10 dní sviatkov 

Mesiac Pracovné dni Prázdniny Sviatky Spolu 

September 21 0 0 21 

Október 21 2 0 22 

November 20 0 1 21 

December 15 5 3 23 

Január 18 3 2 23 

Február 19 1 0 20 

Marec 17 5 0 22 

Apríl 18 2 2 22 

Máj 19 0 2 21 

jún 22 0 0 22 

Spolu 190 18 10 217 

Minulý šk. rok 189 17 11 216 

Prázdniny a voľné dni (okrem vianočných a novoročných) vychádzajú:  

pondelok - 4x      utorok - 3x     streda -  3x    štvrtok - 3x    piatok - 5x  

 

I.2 Termíny školských prázdnin v šk. roku 2019/20  

 

Prázdniny 
Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin 
Termín prázdnin 

Začiatok vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
29. október 2019 

(utorok) 

30. október – 

31. október 2019 

4. november 2019 

(pondelok) 

vianočné 
20. december 2019 

(piatok) 

23. december 2019 

– 7. január 2020 

8. január 2020 

(streda) 

polročné 
31. január 2020 

(piatok) 

3. február 2020 

(pondelok) 

4. február 2020 

utorok) 

jarné 28. február 2020 (piatok) 
2. marec – 

6. marec 2020 

9. marec 2020 

(pondelok) 

veľkonočné 
8. apríl 2020 

(streda) 

9. apríl – 

14. apríl 2020 

15. apríl 2020 

(streda) 

letné 
30. jún 2020 

(utorok) 

1. júl – 

31. august 2020 

2. september 2020 

(streda) 

Štátne sviatky  

1. január 2020 (streda)   Deň vzniku SR  

1. máj 2020 ( piatok)    Sviatok práce  

8. máj 2020 (piatok)    Deň víťazstva nad fašizmom,  

5. júl 2020 (nedeľa)    sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda  

29. august 2020 (sobota)    výročie Slovenského národného povstania  



Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ  

1. november 2019 (piatok)    Sviatok všetkých svätých  

24. december 2019 (utorok)    Štedrý deň  

25. – 26. 12. 2019 (streda - štvrtok)   Prvý a druhý sviatok vianočný 

10. apríl 2020 (piatok)   Veľkonočný piatok  

13. apríl 2020 (pondelok)   Veľkonočný pondelok  

 

 

I.3 ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY  

DÁTUM     HLAVNÉ BODY PROGRAMU  

a/ 2. september 2019    1. Poučenie o BOZP, PO, CO 

2. Prerokovanie plánu práce školy 

3. Prerokovanie ŠkVP OA v praxi 

4. Školský poriadok,  interné smernice školy 

5. Organizačný poriadok školy 

     Z: riaditeľ školy  

b/ 17. september 2019   1. Príprava RZ 

2. Príprava KOŽAZ a  účelové cvičenie 

3. Vzdelávacie poukazy a ich využitie 

4. Vyhodnotenie Dňa finančnej gramotnosti 

5. Prerokovanie plánu práce VP 

Z: PK TŠV, ZRŠ, VP 

c/ 1.októbra 2019   1. Prerokovanie hodnotiacej správy za šk.rok 2018/19 

     Z: RŠ 

     2.  Záujmová činnosť v škole 

     3. Príprava akcie Správna voľba povolania 

     4. Duálne vzdelávanie 

     5. Príprava praxe 4. roč.  ERASMUS 

     Z: RŠ, ZRŠ, VP, koordinátor DV 

d/ 29. októbra 2019   1. Vyhodnotenie praxe 4. ročníkov 

     2. Zabezpečenie divadelného predstavenia 

     3. Nábor po základných školách 

     Z: PK OP, PK jazykov, VP 

e/ 12. novembra 2019   Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok 

     Z: RŠ, ZRŠ 

     Organizačné zabezpečenia Dňa študentstva 

     Z: Mgr. Václavíková  

f/ 3. decembra 2019   1. Príprava Dňa otvorených dverí 

     2. Organizácia olympiád v cudzích jazykoch 

     3. Súťaže v grafických disciplínach 

     Z: VP, PK jazykov, PK OP 

g/ 24. januára 2020   1. Klasifikačná porada za 1. polrok 

     2. Organizácia a príprava LVVK 

     3. Organizačné zabezpečenia Valentínskeho plesu 

     Z: RŠ, ZRŠ, PK TŠV, PK OP 

h/ 4. február     1. Celkové vyhodnotenie 1. polroku 

     2. Vyhodnotenie plánu práce VP 

     3. Zhodnotenie činností predmetových komisií 

     Z: RŠ, ZRŠ, vedúci PK 

i/ 10. marec 2020   1. EČ MS – Organizačná príprava 

     2. Harmonogram Účtovníckeho dňa 4. roč.  



     3. Spoločensko- kultúrne podujatia pre 1. a 2. ročník 

     Z: RŠ, ZRŠ, PK TŠV, PK OP, KP, VP  

j/ 14. apríl 2020   1. Priebežná hodnotiaca porada za 3. štvrťrok 

     2. Organizácia a harmonogram na PČOZ  

     3. Organizácia účelového cvičenia 1. a 2. ročník 

k/ 5. máj 2020    1. Výročná klasifikačná porada pre 4. ročník 

     2. Organizačné zabezpečenie maturitných skúšok 

     3. Odborná prax 3. ročníkov 

     4. Organizácia zahraničnej praxe ERASMUS 3. ročník 

     4. Rozlúčka so 4. ročníkom 

     5. Plavecký kurz 2. ročníka  

     Z: RŠ, ZRŠ, všetky PK,  

l/ 2. jún 2020    1. Vyhodnotenie maturitných skúšok 

     2. Vyhodnotenie prijímacích pohovorov 

     3. Organizácia výletov 

     4. Odovzdávanie učebníc 

     Z: ZRŠ, RŠ, vedúci PK 

m/ 25. jún 2020   1. Výročná klasifikačná porada 1. – 3. ročník 

     Z. RŠ, ZRŠ 

n/ 1. júl 2020    1. Vyhodnocovacia porada za šk. rok 2019/20 

     Z: RŠ, ZRŠ 

 

 

I. 4 ODBORNÁ PRAX   

4. ročník –   4. 10 – 26. 10. 2019  zahraničná prax ERASMUS Taliansko 

          7. 10 – 18. 10. 2019 odborná prax okres Michalovce 

3. ročník -  18. 05. – 29. 05. 2019 odborná prax okres Michalovce 

     Zahraničná prax ERASMUS Česká republika 

 

 

I.5 Ukončovanie štúdia  

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2020 

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky (ďalej MS) a písomnej formy internej časti MS sa 

uskutoční v predmetoch: 

 

 slovenský jazyk a literatúr dňa 17. marca 2020 (utorok)  

 anglický jazyk,  nemecký jazyk, ruský jazyk  dňa 18. marca 2020 (streda),  

 matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),  

 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk  dňa 20. marca 2020 (piatok) 

 ÚFIČ MS – OA – 18. – 21. mája 2020 

 

I.6 Prijímacie skúšky /PS/ 

15. marec 2020 - 30. apríl 2020 - PS na overenie špeciálnych   schopností, zručností a nadania,   

11. máj 2020 a 14. máj 2020 -      ostatné PS (z organiz. dôvodov    sa môžu predĺžiť o 1 deň),   

do 6. júna 2020   -  zverejnenie rozhodnutia o konaní PS na nenaplnený počet miest do 1. ročníka,   

16. jún 2020   - PS na nenaplnený počet miest    (z organizač. dôvodov sa  môžu predĺžiť o 1 deň) 

 



I.7 Kurz ochrany života a zdravia  

20. september 2019 

 

1.8 Lyžiarky výcvik   27. – 31. január 2020 

I.9  Plavecký výcvik  2. ročník   18. - 19. mája 2020 

I.10 Školské výlety (2 dni) od 26. júna 2020 / organizácia podľa školského poriadku/ 

I.11 Rodičovské združenie (RZ) 18.septembra 2019 -   Plenárne a triedne RZ 

     23. apríla 2020        - Triedne RZ 

I.12 Termíny triednických hodín s hlavným bodom programu – problematika výchovy v 

súlade s plánom školy 1-krát mesačne podľa plánu TU 

I.13 Termíny zasadnutí predmetových komisií a sekcií  

Minimálne 4x za školský rok.  

Zasadnutia musia byť zosúladené s termínmi porád a triednických schôdzí.  

Uznesenia z každého zasadnutia metodických orgánov sa zasielajú elektronicky  ZRŠ do 3 

dní od zasadnutia 

 

 

II.  ANALÝZA ŠKOLSKÉHO ROKA  2018/2019  

je spracovaná v správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce za školský rok 2018/2019.  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a ŠZ prerokuje a 

schváli  

do 05. 10. 2019 - pedagogická rada  

do 15. 10. 2019 - rada školy  

do 30. 10. 2019 - OŠ KSK (spolu s vyjadrením rady školy)  

do 31. 12. 2019 - zverejnenie na internetovej stránke školy 

 

 

 

III. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE  

1. Pedagogickú prácu v škole bude zabezpečovať:  

- 17  pedagogických zamestnancov so stálym úväzkom  

2. Počet tried - 9  

6 tried študijného odboru 6317 M obchodná akadémia  

1 trieda študijného odboru 6317 M obchodná akadémia duálne vzdelávanie 

2 triedy študijného odboru 6329 M obchodné a informačné služby – medzinárodné  

obchodné vzťahy 

3. Počet žiakov 

odbor spolu chlapci dievčatá 

6317 M OA 143 53 90 

6329 M OISMOV 45 10 35 

Spolu  188 63 125 

 

 

 

 

 



Počty žiakov 2019_20 

Trieda  odbor Triedny učiteľ Spolu CH D 

I.A OADV Mgr. Korinková 24  9  15 

I.B OIS Ing. Hovanová 20  2  18 

I.roč.   44 11 33 

II.A OA Mgr. Václavíková 23 12 11 

II.B OIS Ing. Bodnárová 25 8 17 

II.roč.   48 20 28 

III.A OA Ing. Savincová 18 7 11 

III.B OA Mgr. Várady  17 5 12 

III.roč.   36 13 23 

IV.A OA Mgr. Kanocová 19 7 12 

IV.B OA Ing. Vass 18 7 11 

IV.C OA Ing. Fedorišinová 24 6 18 

IV.roč.   61 20 41 

Spolu     189  63  125 

 

 

4. VÝCHOVNÝ PORADCA (výchovné poradenstvo) 

    Ing. Katarína Hovanová 

 

5. KOORDINÁTORI:  

a) Koordinátor prevencie závislostí:   Mgr. Alena Hreščáková  

b) Koordinátor pre SOČ:    Ing. Iveta Jalčová  

c) Koordinátor pre Žiacku školskú radu:  Mgr. Eva Václavíková  

d) Koordinátor environmentálnej výchovy:  Mgr. Zuzana Kanocová 

e) Koordinátor pre duálne vzdelávanie:  Ing. Lenka Vass 

f) Koordinátor informatizácie :   Ing. Iveta jalčová 

g) Koordinátor finančnej gramotnosti:  Ing. Janka Kolcúnová 

 

PREDMETOVÉ KOMISIE (PK)  

PK odborných predmetov: Ing. Viera Savincová, vedúca PK  

Sekcia účtovníctva a EKC:  Ing. Viera Savincová 

             Ing. Lenka Vass 

            Ing. Marta Fedorišinová 

Sekcia ekonomických predmetov: Ing. Jana Bodnárová, vedúca sekcie 

Členovia:  Ing. Fedorišinová     Ing. Kolcúnová  Ing. Jalčová     

       Mgr. Kanocová   Ing. Kerekešová PaedDr. Hičo 

   

Sekcia predmetov aplikovaná informatika, ADK: Ing. Jalčová, vedúca sekcie 

Členovia:  Ing. Hovanová     Mgr. Václavíková           PaedDr. Fecáková 

 

PK jazykov:  

Mgr. Andrea Korinková – vedúca PK 

Mgr. Várady   Mgr.  Leczová    PaedDr. Fecáková 

 

PK prírodovedných a  spoločenskovedných predmetov: 
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Mgr. Zuzana Kanocová – vedúca PK 

PaedDr. Henrieta Fecáková 

Mgr. Alena Hreščáková 

Mgr. Brhlík 

Mgr. Andrea Badíková 

(predmety MAT, CVM, SOC, BIO, DEJ, ETV, OBN,  DEK, NBV, GEG)         

PK telesnej a športovej výchovy: 

Mgr. Eduard Brhlík – vedúci PK 

PaedDr. Peter Hičo 

 

III.  1 STRATEGICKÁ PROFILÁCIA ŠKOLY  

 

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071  01 Michalovce, je samostatnou rozpočtovou 

organizáciou na úseku stredného školstva. Zriaďovateľom školy je Košický 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. 

Marca 2009 vydanej KSK so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice, číslo: 1170/2009-RU 

17/8399. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe pre študijný 

odbor 6317 M 00 obchodná akadémia a odbor 6329 M 00 obchodné informačné služby – 

medzinárodné obchodné vzťahy a  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  je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a 

získanie prvej kvalifikácie, 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.  

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania 

spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti 

žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálnemu správaniu, etike, 

sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a  svoj rozvoj. 

Absolvent študijného odboru 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 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.  

 

S účinnosťou od 1. septembra 2019 žiaci  školy postupujú podľa  3 vzdelávacích programov, 

školského vzdelávacieho programu, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu 

vydaným ŠIOV: 
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Ročník  Školský vzdelávací program Platný od 

1. roč. 6317 M 00  Obchodná akadémia v praxi  01.09.2019 

2.– 4. roč. 6317 M 00 Obchodná akadémia  01.09. 2013 

1.–2. roč. 6329 M 01  
Obchodné a informačné služby – 

medzinárodné obchodné vzťahy  
01.09.2018 

 

Rozpisy učiva a učebné osnovy učitelia spracujú v súlade so školským vzdelávacím programom. 

Obchodná akadémia Michalovce vzdeláva žiakov podľa vzdelávacieho programu ISCED 3A, 

úplné stredné vzdelávanie, skupina odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby.  
 

III 2 STANOVENIE CIEĽOV DO ROKU 2019 - 2022    

III.2.1 Návrh postupu, plnenie koncepcie 

a/ zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov nasledovne: 

- v rokoch 2019  až 2022 postupne uviesť  školský vzdelávací program Obchodná akadémia  v praxi 

-duálne vzdelávanie  a OA – obchodné a informačné služby– medzinárodné obchodné vzťahy, 

- ročne otvoriť 2  triedy denného štúdia 6317 M ŠkVP OA, 1 trieda  ŠKVP  Obchodná akadémia 

v praxi, 1 trieda ŠKVP OA OIS - MOV 

- stabilizovať počet tried denného štúdia na OA  na hranici 10 - 11  tried, s počtom žiakov min.  250 

- 260  žiakov,  

- pokračovať  v spolupráci s Junior Achievement Slovensko vyučovaním voliteľného predmetu 

aplikovaná ekonómia v  3. a 4. ročníku štúdia, formou  dvojročného povinne voliteľného predmetu, 

- zapájať žiakov do Programu celoživotného vzdelávania – Program mládež v akcii „ERASMUS 

+“  s cieľom pripraviť kvalitné projekty, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu žiakov školy 

zúčastniť sa zahraničnej odbornej praxe. 

- na hodinách účtovníctva a EKO naučiť žiakov pracovať s programom ALFA a OLYMP 

- zaviesť do vyučovania ďalších predmetov nové, inovatívne vyučovacie metódy. 

b/ zabezpečiť materiálno-technické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu: 

- ostatné učebne PC v rámci finančných možností, resp.  z grantov dopĺňať  novými počítačmi 

- kmeňové učebne vybaviť informačnou technikou a dataprojektormi, wifi pripojením 

- bezdrôtovú internetovú sieť Wi-fi udržiavať v prevádzkovom stave, umožniť čo najväčšiemu 

počtu žiakov a učiteľov využitie siete vo všetkých vyučovacích predmetoch prostredníctvom 

žiackych notebookov, 

c/ ročne zabezpečovať údržbu budov školy, exteriéru a interiéru, tak aby boli prevádzky schopné, 

bezpečné a estetické, 

d/postupná výmena  personálneho  obsadenia pedagogických a nepedagogických pracovníkov kvôli 

dôchodkovému veku,  

f/ umožňovať pedagogickým zamestnancom ich kariérny rast v súlade s plánom kontinuálneho 

vzdelávania  a plánom práce školy,  umožniť  ďalšie vzdelávanie, možnosť prípravy na 2. atestačnú 

skúšku, aktualizačné a inovačné,  

g/ zabezpečiť účelné vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu  na mzdy a prevádzku školy, 

dbať na dodržiavanie platnej legislatívy. 

 

 

B.2  Návrh postupu, plnenie koncepcie 

Koncepcia rozvoja školy do roku 2022 vychádza zo spoločenskej objednávky, všetko sa bude 

odvíjať od počtu žiakov. Na splnenie tejto koncepcie bude potrebné: 
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a/ zapojiť do jej plnenia  všetkých riadiacich zamestnancov, pedagogických  a ostatných 

zamestnancov, najmä prípravou dobrých materiálno-technických podmienok na vyučovanie, 

zavádzaním prvkov kvality školy, v neskoršom období možno certifikáciou vzdelávania, kvalitným 

prístupom k plneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a propagácii školy na verejnosti, zapájaním 

žiakov do rôznych vedomostných súťaží, mimo vyučovacej kultúrno-spoločenskej, či športovej 

záujmovej činnosti, 

b/ zo strany vedenia školy zabezpečiť tvorivú pracovnú atmosféru a dobré materiálno-technické 

podmienky na vyučovanie, 

c/ v spolupráci so zriaďovateľom školy KSK  zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na mzdy a 

prevádzku, hľadať ďalšie možnosti finančných zdrojov na modernizáciu a vybavenie učební 

v súčinnosti s   RZ pri OA  formou 2 % podielu zaplatenej dane, sponzorských darov,  zapojením 

školy do čerpania nenávratných finančných prostriedkov  zo štrukturálnych fondov EÚ a zapájaním 

sa do krátkodobých projektov na čerpanie financií z rôznych inštitúcií a nadácií,  

Aby sme záujem žiakov o štúdium na OA  udržali, vytvorili sme ŠVP Obchodná akadémia v praxi 

– duálne vzdelávanie.  Škola bude pružne reagovať na potreby  praxe a podľa požiadaviek 

zamestnávateľov  bude vhodne upravovať školský vzdelávací program.  

 Duálne vzdelávanie - Navrhujeme za jeden z hlavných cieľov vytvárať partnerstvá so 

zamestnávateľmi na účely prípravy žiakov na budúce povolanie, povolania a odborné 

činnosti v systéme duálneho vzdelávania v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od roku 2018 sa novinkou 

v duálnom vzdelávaní stalo odvetvie bankovníctva, poisťovníctva a informačných 

technológií. Cieľom takejto kombinovanej formy štúdia je, aby študenti získali pracovné 

návyky, schopnosť hospodáriť s financiami a mali reálnu predstavu o ďalšom živote. 

 Odborná súvislá prax v 3. a 4. roč. -  navrhujeme zmeny týkajúce sa pracovísk a firiem, 

kde sa prax uskutočňuje v zmysle dohôd.  Škola podpíše dohody o vykonaní praxe na 

vybraných pracoviskách a určí žiakovi, kde prax vykoná – kvôli lepšej kontrole a tým 

zabezpečí kvalitné absolvovanie praxe žiaka a ušetrí finančné prostriedky na pohonné 

hmoty, keď sa uskutočňuje kontrola praxe učiteľmi. 

 Podpísanie  memoranda o spolupráci s vysokými školami – EU Bratislava, Podnikovo-

hospodárska fakulta Košice, Pedagogické pracovisko Michalovce,  TU Košice Ekonomická 

fakulta, Vysoká škola medzinárodného podnikania Prešov – zmyslom spolupráce je 

vybudovať „informačný most“, ktorým by sa posilnila možnosť odborného rastu žiakov 

školy, určité formy spolupráce, ktoré by spočívali vo vzájomných stretnutiach, prednáškach, 

odborných konzultáciách pre pedagógov, v realizácii workshopov a  prednášok 

z odborných predmetov na školách. 

 Hľadať možnosti otvorenia nového odboru, ktorý zodpovedá požiadavkám trhu práce. 

 Projektová činnosť školy – realizácia výziev. 

 Zlepšenie materiálno –technického vybavenia školy, vytvorenie  business učebne – open 

space na výučbu odbornej prípravy duálneho vzdelávania, realizácia postupnej výmeny 

šatní za skrinky. 

 Vytvorenie zelenej oddychovej zóny na školskom dvore a úprava oplotenia areálu školy. 

 Internetová platforma – vlastný Youtube kanál a Instragram -  voľne dostupné aplikácie, 

ktoré  používateľom umožňujú zdieľanie fotografií a sledovanie diania na škole v zmysle 

zákona zabezpečiť ochranu GDPR. 

 Školský časopis – elektronická forma 

 Vybudovať „Modernú školu pre 21. storočie ako centra vzdelávania, výchovy a kultúry 

 

IV HLAVNÉ ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020  
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Plán práce na školský rok 2019/2020 vychádza z  analýzy výsledkov za minulý šk.  rok 2018/19, 

z poslania školy,  pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2019/2020, 

z termínovaných úloh Ú KSK pre riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, pripomienok 

pedagogických pracovníkov školy, rady školy, rodičovského združenia, rodičov, aj  žiakov školy. 

 

IV.1 Úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese /VVP/ vyplývajúce z pedagogicko-   

organizačných pokynov KSK a KŠÚ pre  šk. rok 2019/2020 a MŠ SR  

 

IV.1.1 Maturitná skúška  

1. Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu 

(ďalej len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk .  

2. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky bude v predmetoch:  

 slovenský jazyk a literatúra  dňa  17. marca 2020 (utorok),  

 anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,  dňa 18. marca 2020 (streda),  

 matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),  

3. Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS bude v termíne 31. marec – 3. apríl 2020. Dni konania 

náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených 

žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020. 

4. Odbor školstva Okresného úradu Košice určí termíny internej časti maturitnej skúšky okrem 

jej písomnej formy jednotlivým stredným školám v jeho územnej pôsobnosti  od 18. mája 

2020 do 5. júna 2020.  

5. Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. - 

6. september 2020. Presný termín stanoví NÚCEM do 1. augusta 2019. 

6. Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne     3. 

– 8. september 2020. Presné termíny stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených 

žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.   

7. Za prípravu a metodické riadenie priebehu EČ MS a PFIČ MS zodpovedá NÚCEM. 

Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania 

vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách 

zodpovedá riaditeľ školy. 

8. Informácie o MS v školskom roku 2019/2020 sú zverejňované na 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. 

9. Odporúča sa riaditeľom SŠ: 

 Pri výbere školských koordinátorov a školských administrátorov dodržiavať pokyny 

stanovené NÚCEM (neprípustnosť kumulovania výkonu školského koordinátora s 

výkonom školského administrátora v prípade, že v škole prebieha aj testovanie žiakov so 

zdravotným znevýhodnením) a dôsledne realizovať školenia administrátorov. 

 Skvalitniť zaškolenie administrátorov a pomocných hodnotiteľov s dôrazom na dôkladné 

naštudovanie pokynov NÚCEM pri príprave EČ MS a PFIČ MS 

10. Riaditeľ SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK informuje zriaďovateľa o zaradení do 

pilotného overovania testovacích nástrojov pre MS najneskôr 3 dni pred jeho začatím. Toto 

pilotné overovanie pre školský rok 2019/2020 bude prebiehať na vybraných školách v období 

september - november 2019 a január - február 2020. 

11. Kópiu výkazu o výsledku MS zašle riaditeľ SŠ na odbor školstva Úradu Košického 

samosprávneho kraja (ďalej OŠ ÚKSK) v termíne do 12. júna 2020 (piatok). 

12. Kópiu protokolu o záverečných skúškach a výkaz o výsledku absolventských skúšok zašle 

riaditeľ SŠ na OŠ ÚKSK v termíne do 6. júla 2020 (pondelok). 

 

http://www.statpedu.sk/


13 
 

IV.1.2  Všeobecné informácie a pokyny 

1.2.1 Riaditelia SŠ sú povinní k 15. septembru 2019 a následne od októbra 2019 do júna 2020           

každý mesiac, poskytovať do centrálneho registra údaje prostredníctvom svojho školského 

informačného systému; platí to aj v prípade, ak zmena v údajoch nenastala. 

1.2.2 Štatistické výkazy:  

a) Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole:  20. september,  (1 kópiu pre KSK), 

b) Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 do 10. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku,  

c) údaje o dosiahnutej skutočnosti zo štatistického výkazu P2 – 04 do 10. kalendárneho dňa po 

sledovanom štvrťroku.  

 

1.2.3  Predložiť na OŠ ÚKSK školské vzdelávacie programy školy na CD – nosiči do  

11. septembra 2019.  

1.2.4 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a ŠZ:  

do 15. októbra 2019 - prerokuje Rada školy, 

30. október 2019 -  predložiť na OŠ ÚKSK spolu s vyjadrením Rady školy v tlačenej verzii 

podľa platnej šablóny, 

31. december 2019 -  zverejniť v škole a na internetovej stránke školy a sprístupniť v škole. 

 

1.2.5 Zber údajov (EDU zber, prípadne prostredníctvom aSc agendy, RIS) pre potreby 

normatívneho financovania do 23. septembra 2019 v 3 origináloch riaditeľ odovzdá 

zriaďovateľovi.  

 

1.2.6   Počty novoprijatých žiakov a voľné miesta oznámi riaditeľ školy zriaďovateľovi: 

      a) po overení špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do 30. apríla 2020, 

      b) po 1. kole prijímacích skúšok do 1. júna 2020, 

c) po 2. kole prijímacích skúšok do 26. júna 2020. 

1.2.7  Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr   7 

dní pred termínom prijímacej skúšky. 

1.2.8  Návrh počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné 

odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie 

konanie pre školský rok 2020/2021, predloží riaditeľ SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy na OŠ ÚKSK najneskôr do          15. júna 

2020 v súlade § 64 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

1.2.9 Riaditeľ SOŠ spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa bude žiak pripravovať v systéme 

duálneho vzdelávania, po prerokovaní v pedagogickej rade školy stanoví a určí formu prijímacej 

skúšky, jej obsah a rozsah a jednotné kritériá, ak ide o prijímanie do študijného alebo učebného 

odboru, v ktorom sa OVaP poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.  

Riaditeľ SOŠ prijíma samostatne  

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom sa 

OVaP poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a 

b) ostatných uchádzačov  
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1.2.10 Odvolania proti neprijatiu po prijímacích skúškach na overenie špeciálnych schopností, 

zručností a nadania doručí riaditeľ školy na odbor školstva do 21. mája 2020, po prijímacích 

skúškach po 1. kole prijímacích skúšok  doručí riaditeľ SŠ  odvolania na odbor školstva ÚKSK do 

25. júna 2020 a po 2. kole do 20. júla 2020. 

 

1.2.11 Ekonomická oblasť: 

Predložiť zúčtovania finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie 

externých zamestnancov na MS alebo záverečných skúškach konaných v riadnom skúšobnom 

období do 26. júna 2020 a v mimoriadnom skúšobnom období  do 1. októbra 2020, 

Predložiť správu o hospodárení za rok 2019 do 6. apríla 2020 v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. 

v znení neskorších predpisov (prerokované v Rade školy), predložiť údaje potrebné 

k dofinancovaniu normatívnych finančných prostriedkov na kreditové príplatky pedagogických 

zamestnancov v termíne určenom MŠVVaŠ. 

 

1.2.12  Znižovanie informačnej nerovnosti  

Na účely znižovania informačnej nerovnosti zverejňuje MPSVaR SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR 

pre  záujemcov o štúdium na strednej škole informácie o trendoch a vývoji trhu práce a potrebe 

absolventov pre dané odbory.Zároveň sú na stránke www.minedu.sk  zverejnené štatistické údaje 

o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce. Analýzy sú dostupné na webovom sídle CVTI 

SR - „regionálne školstvo“: www.cvtisr.sk .   

Informácie o organizácii systému DV sú uverejnené na web stránke: www.potrebyovp.sk .  

Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas GDPR zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, 

prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií 

zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo VVP, na ktorú sa takýto súhlas 

vyžaduje, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný ako platný prejav jeho vôle 

vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.  

 

1.2.13  Kontrola a efektivita 

Uplatňovať efektívne nástroje na zisťovanie kvality VVP, zovšeobecňovať pravidelne výsledky 

kontroly na zasadnutiach PK a pedagogických radách, informovať o oblastiach vyžadujúcich si 

zlepšenie, na základe analýz prijímať opatrenia a ich účinnosť pravidelne vyhodnocovať.  

Vo VVP zacieliť pozornosť na rozvíjanie kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického 

myslenia, digitálnej gramotnosti, sociálnych kompetencií (pravidelným uplatňovaním 

participatívneho vyučovania), občianskych kompetencií (systematickým podporovaním rozvíjania 

sebahodnotiacich zručností žiakov). Zabezpečiť participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy. Posilniť kontrolnú funkciu metodických orgánov so zreteľom na zvyšovanie kvality 

VVP. Zamerať vnútorný systém kontroly na:  

– činnosť PK, 

– systematické monitorovanie kvality výchovy a vzdelávania  žiakov so ŠVVP a inkluzívneho 

vzdelávania,  

- vo VVP viesť žiakov systematicky k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako 

efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, motivovať žiakov k učeniu sa, 

http://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.potrebyovp.sk/
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- využívať premyslene zvolené stratégie vyučovania s cieľom zabezpečiť optimálny učebný výkon 

žiaka, - využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie  žiakov pri 

posudzovaní ich    napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, prijímať konkrétne opatrenia,  

- v edukácii uplatňovať pozitívnu motiváciu, zavádzať program rovesníckej mediácie,  

- podporovať vytváranie otvorenej klímy, tímovej spolupráce  v triednych kolektívoch, poskytovať 

žiakom priestor na slobodné vyjadrovanie, zamerať pozornosť na dobré vzťahy medzi učiteľmi, 

učiteľmi a žiakmi i medzi žiakmi navzájom,  

- venovať pozornosť autoevalvačnému procesu ako autoregulačnému mechanizmu pedagogickej 

práce školy, sústrediť sa na spoluprácu s rodinou, organizáciami podieľajúcimi sa na VaV,  

využívať výstupné materiály národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce  

sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ / www.ssiba.sk v časti Projekty ESF/,  

-uplatňovaním funkcií a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu 

pedagogických zamestnancov, hodnoteniu stavu a úrovne učenia sa, progresu výsledkov žiakov.  

 

1.2.14 Čitateľská a finančná  gramotnosť ČG a FG/ 

 

ČG rozvíjať prierezovo vo všetkých predmetoch, zadefinovať hlavný cieľ čítania – čítanie s 

porozumením. Do ŠkVP začleniť a realizovať plán aktivít na podporu rozvoja ČG s využitím 

uvoľnených úloh PISA a metodických príručiek, ktoré sú zverejnené na stránke: www.statpedu.sk 

.   

Odporúča sa využívať činnosť a podporné materiály Centra literatúry pre deti a mládež a podpory 

čítania na http://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania pri rozvíjaní ČG žiakov.  

 

Zapracovať Národný štandard FG-ti do ŠkVP. Spôsob implementácie určuje „Metodika pre 

zapracovanie a aplikáciu tém FG  do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ 

SR pod číslom 2018/4154:7-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2018, ktorá je dostupná na 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/, využívať informačný portál MŠVVaŠ SR 

http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/, kde  dôležité dokumenty, pomocné materiály 

a odkazy napodporu boja proti korupcii  publikácia Korupcia – námety na vyučovanie pre ZŠ a SŠ, 

ktorá je dostupná na www.statpedu.sk – Publikačná činnosť – Metodiky.  

 

1.15 Inkluzívne vzdelávanie  

 

Vytvárať priestor na spoluprácu so zákonnými zástupcami a s organizáciami v oblasti inkluzívneho 

vzdelávania. Využívať príležitosť podporných inkluzívnych programov (Vnímavá škola, Škola 

inkluzionistov, Generácia 3.0), bezplatné e-knihy .  

  

1.2.16 Ľudské práva a práva detí /ĽP/ 

 

V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ĽP  a Celoštátnou stratégiou ochrany a 

podpory ĽP v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 71/2015:  definovať v ŠkVP a  uplatňovať 

stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským 

právam, implementovať do učebných osnov vyučovaných predmetov témy súvisiace s 

demokratickým občianstvom a ĽP, zapájať sa do Olympiády ĽP  ako celoštátnej súťaže žiakov SŠ 

/ www.olympiady.sk, www.olp.sk/, zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
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organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení, 

pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ĽP  pri rozvíjaní ich občianskych kompetencií 

/www.ipao.sk./  Poskytnúť žiakom informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových 

organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ĽP  a o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť 

/na www.icm.sk/ 

 

1.2.17 Práva detí  

 

Informovať žiakov o zmysle príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach 

dieťaťa v  súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 

2016 – 2020 vo VVP, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách. V súlade s 

Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019  využiť metodické materiály na 

www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk. Uplatňovať zásady vyplývajúce zo Stratégie 

prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020.  

 

1.2.18 Antidiskriminácia 

 

Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, 

vylúčenie alebo oddelenie žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti . Šíriť myšlienky tolerancie, 

akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, 

eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy.  

 

1.2.19 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   

 

Zabezpečiť súčinnosť pri prieskume MPC ROCEPO o postavení žiaka zo SZP vo V-V systéme. 

Dodržiavať ustanovenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podľa čl. 7 

ods. 5 Ústavy SR má prednosť pred zákonmi a SR jeho prijatím uznala právo osôb so zdravotným 

postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnakých príležitostí v začleňujúcom 

vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach vrátane celoživotného vzdelávania.  

 

1.2.20  Cudzie jazyky  

 

Pri vyučovaní cudzieho jazyka  používať moderné učebnice a aplikovať činnostne zameraný prístup 

k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov,  venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám 

výučby. Používať model Európskeho jazykového portfólia 16+, ktorý bol registrovaný Radou 

Európy pod číslom 2014.R014. Bližšie informácie a model Európskeho jazykového portfólia 16+ 

sú zverejnené na http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/europske-

jazykove-portfolio-16/. Sledovať informácie  na webovom sídle Európskeho centra pre moderné 

jazyky v Grazi (ďalej len „ECML“) a zvážiť možnosť participovať v medzinárodných projektoch, 

využívať  relevantné výstupy projektov ECML /www.ecml.at. / 

Zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov, a podporovať tak jazykovú 

zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií  Európy /http://edl.ecml.at. 

/Zapojiť sa do súťaže Európska značka pre jazyky, //www.erasmusplus.sk/ELL/index.php./ , a 

súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores /http://ec.europa.eu/translatores/ 

 

http://www.icm.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/europske-jazykove-portfolio-16/
http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/europske-jazykove-portfolio-16/
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1.2.21  Globálne vzdelávanie, environmentálna výchova. 

  

Uplatňovať globálne súvislosti a  dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,  zvyšovať povedomie 

žiakov a  oboznamovať o Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, schválenej na pôde OSN.,  

„Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní. 

//www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/globalne- vzdelavanie.html. Využiť 

informácie a  materiály  pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu  vyučovacích predmetov 

zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk (v časti: projekt 

PRAKTIK/Metodický portál), spolupracovať s organizáciami, realizovať environmentálny 

program školy, podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do 

projektov a súťaží s environmentálnym zameraním, venovať pozornosť zaradeniu tém UNESCO, 

podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít v lokalite školy v súlade s Koncepciou 

výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.  

Využiť možnosť dobrovoľne sa zapojiť do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná 

cena vojvodu z Edinburghu v rámci podpory zapájania žiakov do dobrovoľníckych aktivít a 

výchovy k ich záujmu o svoje okolie a svet (www.dofe.sk).  

 

1.2.22 Zdravý životný štýl  

 

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 venovať pozornosť výchove k zdraviu,   

zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému 

štýlu, realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, zvýšiť zapojenie 

žiakov do pohybových aktivít, venovať pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, 

informovať o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.  

/bezpre.mpc-edu.sk/, www.statpedu.sk. ,metodiky Európskej siete na www.schools-for-health.eu a 

spoluprácu so Združením informačných a poradenských centier mladých. 

Umožniť športovcom spájať športovú činnosť so vzdelávaním formou individuálnych študijných 

plánov,  doplnkovou prípravou a flexibilitou v plánovaní ich hodnotenia.  

V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sa  zapojiť do celoslovenskej školskej 

kampane Červené stužky na www.cervenestuzky.sk. . 

Implementovať do ŠkVP úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 

2015 – 2025, definovať  ciele V –V  zamerané na formovanie zdravého životného štýlu.  

Zapájať do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej 

aktivity v celej EÚ. Info o Európskom týždni športu sú dostupné na www.tyzdensportu.sk.,  na 

www.statpedu.sk, metodiky Európskej siete škôl podporujúcich zdravie na www.schools-for-

health.eu. 

 

1.2.23 Bezpečnosť  a prevencia 

Dodržiavať ustanovenia zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z., vyhlášky č. 207/2016 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých a vyhlášky MS 

SR č. 543/2005 Z.z. týkajúcich sa opatrení a súčinnosti v oblasti sociálno-právnej ochrany detí  

Monitorovať správanie  žiakov a zmeny, v prípadoch  zabezpečiť ich ochranu a  riešiť problém v 

súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka a CPPPaP a políciou.  

V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 sa 

odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP.  

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/globalne-
http://www.statpedu.sk/
http://www.cervenestuzky.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.schools-for-health.eu/
http://www.schools-for-health.eu/
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Vypracovať smernicu prevencie šikanovania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a 

riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá je účinná od 1. septembra 

2018 (http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf).  

 

1.2.24 Výchovné a karierové poradenstvo  

 

Podporovať zvyšovanie odborných kompetencií výchovného poradcu prostredníctvom  zdelávania 

účasťou na národných projektoch, odborných seminároch .Využívať materiály  

p://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo/. Sledovať 

informácie z prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ pre výchovných poradcov, ZŠ, SŠ, OŠ OÚ, CPPPaP, 

zriaďovateľov a ďalšie organizácie v školstve.  

 

1.2. 25 Digitálne vzdelávanie  

 

Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany a 

rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu 

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

Získať medzinárodný certifikát ECDL (European Computer Driving Licence – „vodičský preukaz 

na počítač“) v ŠVS formou preskúšania z vybraných modulov v zmysle platného cenníka, 

zverejneného na www.cvtisr.sk., v rámci projektu IT Akadémia. 

Využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ určený pre SOŠ dostupný na 

http://rsov.iedu.sk/,  portál www.slovakiana.sk , na ktorom sa nachádza digitálna knižnica, archív s 

literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria alebo virtuálne výstavy.  

1. 2. 26 Profesijný rozvoj 

Zabezpečiť profesijný rozvoj zamestnancov školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

 

 1.3    Termíny na  predkladanie  návrhov a žiadostí 

1.3.1 Zriaďovateľ strednej školy predloží na určenie samosprávnemu kraju, do ktorého 

územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 30. júna 2020 návrh na najvyšší počet žiakov 

prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na 

jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie 

školský rok 2021/2022.  

1.3.2 Návrhy na zmeny v sieti podľa § 18 zákona č. 596//2003 Z.z., o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve na vydanie súhlasu Košického samosprávneho kraja  predkladajú 

žiadatelia najneskôr 10 dní pred zasadnutím Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a 

prípravu pri KSK / Územnej školskej rady. Termíny zasadnutí sú zverejňované na web 

stránke KSK, v časti školstvo. Žiadosť je potrebné predložiť kompletnú aj s prílohami v 

zmysle uznesenia zo zasadnutia KROVaP pri KSK zo dňa 5. decembra 2013: 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/krajska-radaodborne-vzdelavanie-

pripravu.html . 

http://www.ovce.sk/
http://www.nezavislost.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://rsov.iedu.sk/
http://www.slovakiana.sk/
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1.3.3 Návrh počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné 

odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu  pre 

prijímacie konanie pre  školský rok 2020/2021, ktoré sa bude konať v šk. roku 2019/2020 

predloží riaditeľ strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK po prerokovaní v 

pedagogickej rade školy a v rade školy na OŠ ÚKSK najneskôr do 15. júna 2020 v súlade 

§ 64 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

1.3.4 Návrh na podanie experimentálneho overovania  prerokuje  riaditeľ strednej školy s OŠ 

ÚKSK najneskôr do 15. decembra  2019. 

1.3.5 Riaditeľ strednej školy predloží do 10 dní od prerokovania  záznam Štátnej školskej 

inšpekcie na odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja spolu s navrhnutými 

opatreniami.   

1.3.6 Riaditelia  škôl a školských zariadení sú povinní nahlasovať zmeny v obsadení funkcií  

zástupcov riaditeľov, telefónnych čísel, ako aj e-mailových adries na OŠ ÚKSK a na 

vedomie CVTI SR v Bratislave a na Školské výpočtové stredisko v Michalovciach z dôvodu 

presnej evidencie a skvalitňovania vedenia Registra škôl a školských zariadení a vydávania 

publikácií MŠVVaŠ SR.   

1.3.7 Riaditelia stredných škôl sú povinní  k 15. septembru 2019 a následne od októbra 2019 do 

júna 2020 každý mesiac, poskytovať do centrálneho registra údaje prostredníctvom svojho 

školského informačného systému; platí to aj v prípade, ak zmena v údajoch nenastala.      

1.3.8 Riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je povinný oznámiť záujem školy zapojiť 

sa do aktuálnych výziev v rámci dostupných operačných programov ešte pred podaním 

žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.   

Termín: v texte  

Zodp.: riaditeľ SŠ a ŠZ 

 

2 HLAVNÉ ÚLOHY 

2.1.    Úlohy pre odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja v spolupráci so 

strednými školami 

2.1.1  KSK určí do 15. novembra 2019 pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti 

najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné 

odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre 

prijímacie konanie pre príslušný školský rok.  

Termín zverejnenia: 30. november 2019  

2.1.2 Pripraviť 8. ročník prezentácie odborov a prác žiakov SŠ „Správna voľba povolania – 

príležitosť k úspechu“ za podpory zamestnávateľov.              

Termín: do 31. októbra 2019 

2.1.3 Zabezpečiť intenzívnu komunikáciu so spolupracujúcimi zamestnávateľmi na tému 

motivácie žiakov ZŠ pre odbor, ktorý je pre zamestnávateľa potrebný a podieľ 

zamestnávateľa na nábore.    
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Termín: stály     Zodp.: OŠ ÚKSK, riaditeľ SŠ 

2.1.4 Pokračovať v skvalitňovaní systému výchovného a kariérového  poradenstva na SŠ KSK. 

Sprostredkovať aktuálne informácie pre kariérového poradcu a zapojiť ho do orientácie 

žiakov na štúdium odborov, ktoré trh práce potrebuje.    

Termín: stály               Zodp.: OŠ ÚKSK, riaditeľ SŠ  

 

 

3 TERMÍNOVANÉ ÚLOHY  PRE VŠETKÝCH RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ   PÔSOBNOSTI KSK 

 

3.1 Všeobecné úlohy  

 

3.1.1 Do aktuálnych dokumentov školy zapracovať úlohy z Pedagogicko-organizačných pokynov 

(ďalej POP), ktorú vydalo MŠVVaŠ SR pre školský rok 2019/2020, vrátane úloh z POP KSK, ktoré 

majú záväzný charakter. Určiť zodpovednosť jednotlivých zamestnancov za plnenie úloh. Plnenie 

úloh vyhodnocovať pravidelne na poradách pedagogických zamestnancov školy.  

T: 1. september 2019 a stály    Z: riaditeľ SŠ a ŠZ  

 

3.1.2 V súlade s potrebami trhu práce v KSK a dodatočnou potrebou zamestnancov podľa odborov 

v SR prehodnocovať sieť SŠ a ŠZ.  

T: 30. november 2019     Z: riaditelia SŠ 

  

3.1.3 Riaditeľ SOŠ, ktorá uzatvorí zmluvu so zamestnávateľom o duálnom vzdelávaní, zverejní 

na web stránke školy oznámenie o možnosti absolvovať OVaP v príslušnom odbore v systéme 

duálneho vzdelávania. ŠkVP pre OVaP žiakov vytvára škola v spolupráci so zamestnávateľom, s 

ktorým má uzavretú zmluvu.  

T: stály      Z: riaditeľ SOŠ  

 

3.1.4 Riaditeľ SŠ doručuje zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní, po ukončení prijímacieho konania zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí 

priložili k prihláške na štúdium potvrdenie o OVaP žiaka v systéme duálneho vzdelávania.  

T: po ukončení prijímacieho konania   Z: riaditeľ SŠ 

 

3.1.5 Na prvom zasadnutí pedagogickej rady prerokovať plán práce školy a aktuálnu zmenu 

vnútorného poriadku školy. Do plánov práce školy zaradiť aj úlohy vyplývajúce z POP OŠ ÚKSK 

na školský rok 2019/2020.  

T: august 2019     Z: všetci riaditelia SŠ a ŠZ 

  

3.1.6 Na gymnáziách a SOŠ vytvárať podmienky na vyhľadávanie, podporu a ďalší rozvoj 

talentovaných a nadaných žiakov.  

T: október 2019     Z: riaditeľ SŠ  

 

3.1.7 Pri školskej integrácii spolupracovať s poradenskými zariadeniami a vypracovávať pre 

žiakov IVP na základe písomného vyjadrenia po diagnostickom vyšetrení k školskému 

začleneniu.  

T: stály      Z: riaditeľ SŠ  
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3.1.8 Riaditelia SŠ, ktorí rozhodnú o povolení žiaka absolvovať časť štúdia v zahraničí, majú za 

povinnosť informovať žiakov a ich zákonných zástupcov o podmienkach uznania vysvedčenia 

alebo iného dokladu o vzdelaní po ich návrate na kmeňovú školu.  

T: stály      Z: riaditeľ SŠ 

 

3.2 Úlohy vyplývajúce z koncepcie rozvoja práce s mládežou KSK 

 

3.2.1 Za pomoci koordinátora podporovať na škole činnosť žiackej školskej rady a realizovať v 

spolupráci s CVČ-RCM vzdelávacie aktivity pre žiacke školské rady ako efektívneho nástroja 

mládežníckej participácie, demokracie a aktívneho občianstva.  

T: stály      Z: riaditeľ SŠ  

 

3.2.2 Pravidelne aktualizovať informácie pre študentov na webovej stránke školy v oblastiach ich 

objektívnych potrieb a požiadaviek v oblastiach: vzdelávanie, zdravý životný štýl, školenia a 

semináre COVaP, CVČ-RCM v Košiciach, národné a medzinárodné aktivity v oblasti práce s 

mládežou a mládežníckej politiky.  

T: stály      Z: riaditeľ SŠ  

 

3.2.3 Pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu práce s mládežou na školský rok 

2019/2020.  

T: stály      Z: OŠ ÚKSK, riaditeľ SŠ, CVČ-RCM  

 

3.2.4 Zabezpečiť kontinuitu organizovania pracovných stretnutí Krajskej rady žiackych školských 

rád, ktoré organizačne zastreší CVČ-RCM pri KSK, zabezpečiť účasť zástupcu OŠ ÚKSK na týchto 

stretnutiach, zabezpečiť účasť zástupcov KR ŽŠR na poradách riaditeľov škôl a ŠZ.  

 

3.2 Úlohy vyplývajúce z koncepcie rozvoja práce s mládežou KSK 

 

3.2.1 Za pomoci koordinátora podporovať na škole činnosť žiackej školskej rady a realizovať v 

spolupráci s CVČ - RCM  vzdelávacie  aktivity  pre žiacke školské  rady ako efektívneho 

nástroja  mládežníckej participácie, demokracie a aktívneho občianstva. 

Z: riaditeľ SŠ Termín:  stály   Zodp.:  riaditeľ SŠ 

 

3.2.2 Pravidelne aktualizovať informácie  pre študentov na webovej  stránke školy v oblastiach 

ich objektívnych potrieb a požiadaviek, napríklad v oblastiach: vzdelávanie, zdravý životný 

štýl, školenia a semináre COV, CVČ – RCM v Košiciach, národné a medzinárodné aktivity 

v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, atď. 

Termín:  stály     Zodp.:  riaditeľ SŠ  

3.2.3 Zabezpečiť kontinuitu organizovania pracovných stretnutí Krajskej rady žiackych školských 

rád, ktoré organizačne zastreší CVČ - RCM pri KSK, zabezpečiť účasť zástupcu OŠ na týchto 

stretnutiach, zabezpečiť účasť zástupcov KR ŽŠR na poradách R SŠ a ŠZ.    

T: pravidelne      Z: OŠ ÚKSK, CVČ – RCM 
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3.3 Úlohy pre riaditeľov škôl,  pri ktorých je zriadená školská jedáleň, výdajná školská 

jedáleň. 

 

3.3.1 Prihlasovanie žiakov SŠ na stravovanie v ŠJ realizovať na základe zápisného lístka pre  

školský rok 2019/2020 s podpisom zákonného zástupcu žiaka s hodnotou potravín a príspevkom na 

réžiu v zmysle VZN KSK č.5/2019, ktorý hradí rodič. 

T: stály     Z: riaditeľ školy, pri ktorej je zriadená ŠJ 

 

3.3.2. Štatutárny zástupca školy vydá rozhodnutie (hromadné) o prijatí žiaka na stravovanie so 

zoznamom zapísaných stravníkov v prílohe.  

T: 10. september 2019   Z: riaditeľ školy, pri ktorej je zriadená ŠJ 

 

 3.3.3 Školy, ktorých súčasťou sú ŠJ, pravidelne alebo na vyžiadanie OŠ ÚKSK zasielajú 

požadované podklady v termíne uvedenom v žiadosti.  

T: stály     Z: riaditeľ školy  

 

3.3.4 Všetky zmeny v ŠJ (zmena vedúcej ŠJ, telefónneho čísla, havárie, cudzích stravníkov a pod.) 

obratom oznámiť zodpovednému zamestnancovi OŠ ÚKSK.  

T: stály     Z: riaditeľ školy  

 

3.3.5 V prípade záujmu stravovať iné fyzické osoby ŠJ písomne požiada zriaďovateľa školy v 

zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o vydanie súhlasu. Súhlas platí, pokiaľ trvajú podmienky 

určené v prevádzkovom poriadku.  

T: stály     Z: riaditeľ školy  

 

3.3.6  Školské jedálne zasielajú prehľad aktivít realizovaných v rámci programu údržby a obnovy 

zariadení školského stravovania a aktivít spojených s propagáciou školského stravovania.  

T: 31. január a 30. jún 2020   Z: riaditeľ školy   

 

3.4   Úlohy vyplývajúce z rozvoja športu KSK   

 

3.4.1 V súvislosti s plnením úloh súvisiacich s rozvojom a propagáciou športu na území KSK a 

športovými aktivitami v spolupráci s CVČ-RCM ako organizátorom športových súťaži pre školský 

rok 2019/2020 vyhlásiť 12. ročník dlhodobých športových súťaží o Pohár predsedu Košického 

samosprávneho kraja. Termíny pre jednotlivé kolá v športových disciplínach, či iných podporných 

aktivitách zverejniť na webovej stránke www.rcm.sk.  

T: 30. jún 2020     Z: riaditeľ CVČ 

  

3.4.2 V súvislosti s plnením úloh súvisiacich s rozvojom a propagáciou športu na území KSK a 

Koncepciou rozvoja športu KSK vyhlásiť 2. ročník Študentskej ligy – Školského pohára predsedu 

KSK. Termíny pre jednotlivé kolá futbalových zápasov zverejniť na webovej stránke 

www.kfl.vucke.sk  

T: 30. jún 2020     Z: vedúci oddelenia športu OŠ ÚKSK  

 

3.4.3 V dlhodobých športových súťažiach zabezpečiť účasť družstiev v kolektívnych športoch a 

aspoň jedného žiaka v individuálnych disciplínach zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  



23 
 

T: 30. jún 2020     Z: riaditeľ školy 

 

3.4.4 Na školách realizovať rôzne aktivity, ktoré podporujú zdravý životný štýl, boj proti drogám, 

obezite a ochranu životného prostredia spojenú s adresnou činnosťou žiakov. Podporovať činnosť 

všetkých športových a pohybovo zameraných krúžkov.  

T: stály      Z: riaditeľ školy  

 

3.4.5 Minimalizovať počet necvičiacich žiakov na školách. Pre žiakov oslobodených od telesnej 

výchovy zriaďovať na školách náhradnú zdravotnú telesnú výchovu. Pri zaraďovaní žiakov 

postupovať v zmysle platnej legislatívy.  

T: stály      Z: riaditeľ školy  

 

3.4.6 Podporovať spoluprácu so športovými klubmi, vytvoriť databázu žiakov školy, ktorí športujú 

v kluboch. Propagovať ich dosiahnuté výsledky. Zvlášť evidovať reprezentantov SR a mimoriadne 

športové úspechy žiakov. Vhodne propagovať výnimočné športové výsledky žiakov školy 

prostredníctvom násteniek na školách a na internetovej stránke školy.  

T: stály      Z: riaditeľ školy 

  

3.4.7 Zabezpečiť sprístupnenie športových objektov, najmä vonkajších školských ihrísk mimo 

vyučovacieho procesu a pracovných dní pre žiakov školy podľa záujmu.  

T: stály      Z: riaditeľ školy  

 

3.4.8 V spolupráci s krajským štábom OFS (Olympijských festivalov Slovenska) vytvárať 

podmienky pre zapojenie školy do OFS. Zaregistrovať školu cez web stránku na adrese 

www.milujemsport.olympic.sk. Úlohy spojené s organizáciou školskej olympiády plniť podľa 

podmienok uvedených na www.olympic.sk.  

T: stály      Z: riaditeľ školy  

 

IV. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 

IV.1 Vo všetkých vyučovacích predmetoch využívať aktivity na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. (metodické príručky sú zverejnené na stránke: www.statpedu.sk).  

T: stále    Z: všetci vyučujúci  

 

IV.2 Neustále zvyšovať kvalitu vyučovania slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov s 

dôrazom na využívanie aktivít na rozvoj komunikačných schopností a gramatických 

zručností.  

T: stále    Z: vyučujúci  

 

IV.3  Zabezpečiť dôslednú organizáciu maturitných skúšok, externej aj internej časti v súlade s 

metodikou ministerstva školstva http://www.minedu.sk/data/att/4564.zip predložiť profesijnej 

organizácii na vyjadrenie obsah odbornej zložky MS v súlade s metodikou ministerstva školstva  

T: 05. 04. 2019   Z: PaedDr. Fecáková  

 

IV.4 Organizačne pripraviť a vyhodnotiť prijímacie skúšky v súlade so schválenými 

ustanoveniami a kritériami.  
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T: termíny PS   Z: PaedDr. Fecáková 

 

IV.5  Spolupracovať so zamestnávateľmi a pravidelne konzultovať požiadavky na skvalitnenie 

odborného vzdelávania.  

T: stály   Z: uč. odbor. predm.  

 

IV. 6 Pripraviť spoločné pracovné stretnutie učiteľov odborných predmetov so zamestnávateľmi 

a s predstaviteľmi ŠIOV za účelom zistenia možností na duálne vzdelávanie pre odbor obchodná 

akadémia.  

T: 13. 09. 2019   Z: riaditeľka školy, koordinátor DV 

  

IV.7 Pokračovať v aktívnej práci cvičných firiem  

v nadväznosti na Slovenské centrum cvičných firiem. Svoje kľúčové kompetencie prezentovať na 

veľtrhoch cvičných firiem.  

T: stály    Z: vyučujúci CF, vedenie školy  

 

IV.8 Podporovať aktivity zamerané na rozvoj podnikateľského myslenia. Organizovať súťaž - 

Najlepší podnikateľský plán. Škola zašle najlepší podnikateľský plán na OA Watsonova v 

Košiciach, ktorá je garantom súťaže.  

T: apríl 2020    Z: sekcia odborných predmetov  

 

IV.9 V rámci predmetov API  organizovať súťaže, ktoré budú rozvíjať vedomosti a zručnosti 

žiakov a prispejú k digitálnej gramotnosti žiakov Pozornosť venovať téme bezpečnosti na internete.  

T: stály    Z: učitelia API  

 

IV.10 Spracovať harmonogram kontinuálneho vzdelávania učiteľov na školský rok 2019/2020 

podľa požiadaviek školy s dôrazom na využívanie moderných foriem a metód VVP, na riadenie 

kvality výučby, zdokonaľovanie schopností riešenia negatívnych javov a problémov v školských 

podmienkach.  

T: do októbra 2019    Z: ZRŠ  

 

IV.11 Vytvoriť Koncepciu rozvoja školy na obdobie do roku 2022  

T: 30. október 2019   Z: riaditeľ školy a učitelia  

 

IV.12 Doplniť marketingový plán propagácie školy a jej odborov štúdia. V rámci 

marketingových aktivít: na webovej stránke školy aj na aktivitách so žiakmi ZŠ, ich rodičmi 

zdôrazniť zmenu koncepcie študijného odboru OA 6317 M smerom k:  

a) informatizácii vzdelávacieho programu OA,  

b) k duálnemu vzdelávaniu,  

c) na besedy  pozývať svojich absolventov, ktorí sa uplatnili v danej profesii a dosiahli úspech, 

d) v spolupráci s výchovnými poradcami ZŠ získavať žiakov pre duálne vzdelávanie.  

T: stály   Z: riaditeľ školy, učitelia  

 

IV.13 Pripraviť prezentáciu školy a jej odborov a prác žiakov v rámci projektu „Správna voľba 

povolania – príležitosť k úspechu“ za podpory zamestnávateľov.  
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T: október 2019   Z: vedenie školy, MZ OP, výchovný poradca  

 

IV.14 Na porade pedagogických pracovníkov informovať o materiáloch, ktoré zabezpečujú 

informovanosť občana o identifikovaných zmenách na trhu práce, smerovaní vývoja v EÚ, 

SR a KSK:  

T: do 11. 12. 2019   Z: riaditeľ školy  

 

IV.15  Zapracovať do ŠkVP a realizovať v rámci jednotlivých predmetoch problematiku  

a) finančnej gramotnosti  

b) vzdelávanie v oblasti ľudských práv a multikultúrnej výchovy  

T: stály    Z: vyučujúci, TU  

 

IV.16  Dôsledne dodržiavať zásady a pravidlá, o ktorých boli zamestnanci poučení v súvislosti 

so zákonom o Ochrane osobných údajov.  

T: stály   Z: všetci zamestnanci  

 

IV.17  V rámci výchovného poradenstva - zamerať prácu výchovného poradcu na identifikáciu 

orientácie žiakov smerom k duálnemu vzdelávaniu  

- na spoluprácu s výchovnými poradcami ZŠ  

- na propagáciu školy na rôznych aktivitách žiakov ZŠ a rodičov  

T: stály    Z: Ing. Hovanová, VP 

 

IV.18  Plniť úlohy, ktoré pre školy vyplývajú z  Národného programu boja proti závislosti. Pri 

prevencii závislostí spolupracovať s CPPPaP  

T: stály   Z: Mgr. Hreščáková, VP, TU  

 

 

IV.2  VŠEOBECNÉ CIELE  V OBLASTI VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

IV.2.1 Zvýšenie nárokov na kultúrnu a vzdelanostnú úroveň žiakov 

PK prehodnotia kritériá náročnosti, najmä rozsahu povinného základného učiva v jednotlivých 

predmetoch,  podľa ktorých pri vyučovaní vyučujúci postupovali. Dôraz klásť na vývoj 

individuálnych schopností  a  predpokladov  žiakov.  Pedagogicko-výchovné pôsobenie zamerať 

tak, aby sa zo žiaka stala samostatná a zodpovedná osobnosť, ktorá by sa podieľala na rozhodovaní 

o sebe, aj záležitostiach spoločných. Cieľom je, aby každý žiak mal prehľad o kultúre a histórii 

svojho národa, aby poznal základné  práva a  povinnosti občana demokratickej spoločnosti, aby 

ovládal základné vedomosti v svojom zvolenom odbore, aby bol dobre pripravený na výkon svojho 

povolania. 

IV.2.2 Zvýšenie nárokov na kvalitu pedagogicko-výchovnej práce 

V záujme skvalitnenia VVP  prehĺbiť spoluprácu PK, výmenu skúseností medzi vyučujúcimi 

príbuzných predmetov, vo výučbe využívať medzi predmetové vzťahy. Zo strany riaditeľstva školy 

zabezpečiť hospitačnú činnosť, 1 x u každého učiteľa za školský rok. Kvalita odučenej hodiny 

závisí od  kvalitnej prípravy učiteľa. Metodická príprava na každú  hodinu je  záväzná pre každého 

učiteľa. Dbať v prvom rade na kvalitu VVP na vyučovacích hodinách, na splnenie tematických 
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plánov vyučovania a v neposlednom rade na kvalitnú prípravu žiakov na ukončenie štúdia vo 

zvolenom študijnom odbore. Dbať na grafickú  úroveň  prejavu. Klásť dôraz na vystupovanie 

žiakov  a správanie sa  v škole a na  verejnosti. Všetky triedy a ročníky majú počet hodín povinných 

a voliteľných predmetov podľa učebných plánov a učebných osnov. Všetci učitelia zahrnú do 

svojich rozpisov učiva aj učivo predmetov výchovy ku manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej 

výchovy a ochrany života a zdravia a finančnej gramotnosti.  

Všetci učitelia pri príprave rozpisov učiva a tematických plánov budú vychádzať zo vzdelávacích 

štandardov u tých predmetov, kde už sú stanovené. Naďalej je v platnosti  maturitný poriadok, ktorý 

vydalo Ministerstvo školstva SR Maturitný poriadok pre stredné školy pre školský rok 2014/2015. 

Súčasťou Maturitného poriadku sú „Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov 

z predmetov MS“. Učitelia  maturitných predmetov v zmysle pokynov prehodnotia obsah učiva 

predmetu a prispôsobia ho cieľovým požiadavkám na vedomosti a zručnosti maturantov ( 

internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu).  

IV.2.3 Demokratizácia života školy 

a/ Vo vzájomnom  pôsobení  učiteľ - žiak  využívať dialóg,  objektivizovať hodnotenie žiaka 

cestou štandardných testov, vytvoriť klímu vzájomnej dôvery medzi učiteľom a žiakmi. Umožniť 

žiakovi pri ústnej odpovedi samostatne formulovať  svoje myšlienky a názory bez zbytočného 

prerušovania a zasahovania do odpovedi. Udržať náročnosť a kvalitu VVP rovnako pre všetkých 

žiakov. 

 b/ V  interakcii  učiteľ - rodič / zákonný zástupca / uplatňovať vzťahy  úcty, tolerancie, 

dodržiavať zásady morálky a kultúrnosti pri riešení výchovných problémov. V problémových 

situáciách, pri náznakoch záškoláctva, častej absencie konzultovať s rodičmi. Pri pohovore so 

zákonnými zástupcami prizvať k  spolupráci s výchovného  poradcu alebo koordinátora prevencie 

drogových závislostí.  

c/ V interakcii vedenie školy - učiteľ vytvárať optimálne pracovné prostredie, rozvíjať indivi-

dualitu  učiteľa, umožniť ďalšie vzdelávanie, doplňujúce a rozširujúce  štúdium. Pracovné problémy 

riešiť zásadne s príslušnými riadiacimi pracovníkmi v dohodnutom čase v pracovni riadiaceho 

pracovníka. RŠ vytvorí podmienky, aby sa ďalší učitelia mohli zúčastniť kontinuálneho 

vzdelávania.  Učitelia spracujú Plány osobného rozvoja a na ich základe bude  ZRŠ spracovaný 

Plán vzdelávania učiteľov na školský rok 2019/2020, schválený RŠ. 

d/ Činnosť predmetových komisií prispôsobovať  novým učebným plánom a aktuálnym potrebám 

vyučovacieho procesu ako sú: skvalitnenie   komunikačných   schopností žiakov, rozvoj 

ekonomického myslenia, ovládanie výpočtovej techniky, dobrá znalosť učiva schváleného v 

jednotlivých PK, prehlbovanie tvorivého myslenia a skvalitnenie enviromentálnej  výchovy 

a finančnej gramotnosti. Vypracovať ciele  VVP. Prehodnotiť aktuálnosť preberaného učiva, príp. 

zmeny zahrnúť do rozpisov učiva a tematického plánu a  schváliť ich v PK. 

Na vyučovacích hodinách efektívne využívať dostupnú  didaktickú techniku a učebné  pomôcky. 

Požiadavky v tejto oblasti riešiť s vedením školy. V všetkých predmetoch odborných, technických  

predmetoch a  všeobecnovzdelávacích venovať pozornosť talentovaným žiakom a  pripraviť  ich na 

olympiády a  súťaže. 

e/ Zlepšiť výchovné pôsobenie na žiaka. Pravidelne sledovať prospech, dochádzku a správanie 

žiakov. V prípade zhoršenia výsledkov kontaktovať zákonných zástupcov.  
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V. KONKRÉTNE ÚLOHY V SÚLADE S HLAVNÝMI CIEĽMI ŠKOLY  

 

V.1 Úlohy v oblasti triednickej práce 

  

1. Pravidelne informovať rodičov o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov, o ich 

výchovných problémoch a dochádzke prostredníctvom študijných zápisníkov a IZK.  

T: minimálne 1 x mesačne  Z: triedni učitelia a vyučujúci 

 

2. Písomne podchytiť riešenie všetkých výchovno-vzdelávacích problémov s výchovným 

poradcom, so zákonnými zástupcami a archivovať v triednickej dokumentácii.  

Z: triedni učitelia  

 

3. Triedni učitelia odovzdajú na sekretariát riaditeľa školy spresnené údaje o žiakoch 1. ročníka 

a všetky zmeny v údajoch u ostatných žiakov. T: 06. 09. 2019 

 

4. Triedni učitelia zabezpečia zoznam e-mailových adries zákonných zástupcov v záujme 

operatívnej vzájomnej komunikácie.  

T: 12. 09. 2019 

 

5. Triednické hodiny a všetky triedne aktivity triedni učitelia zapisujú do triednej knihy. 

Zápisy sa využívajú pre potreby vykazovania činnosti.  

Z: triedny učiteľ  

 

 

V.2 Úlohy v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva  

 

1. Výchovný poradca spracuje pre žiakov aj rodičov informačný list o tom, čo poskytuje poradca 

s dôrazom na 1. ročník, 4. ročník.  

Informačný list bude umiestnený na nástenke každej triedy.  

T: 28. 09. 2019   Z: Ing. Hovanová 

 

2. Výchovný poradca spracuje časový plán svojich konkrétnych úloh na školský rok 2019/2020   

v elektronickej podobe a zašle ho ZRŠ školy.  

T: 10. 09. 2019   Z: Ing. Hovanová 

 

3. Pre poradenskú činnosť výchovný poradca stanoví konzultačné hodiny – v kabinete 

výchovného poradcu.  

1x doobeda pre žiakov, 1x poobede pre zákonných zástupcov  

T: 10.09.2019    Z: Ing. Hovanová 

 

4. Výchovný poradca sleduje umiestnenie a zamestnanosť absolventov OA.  Formou dotazníka 

zistiť uplatnenie absolventov v praxi, končiacich školu v školskom roku 2018/2019. 

Správu o zisteniach odovzdá zástupcovi RŠ a tá následne po kontrole predloží riaditeľke školy  k 

30. 09. a 28. 02. príslušného školského roka.  

T: podľa plánu   Z: Ing. Hovanová 

 

5. Výchovný poradca spracuje prehľad o záujme žiakov o vysoké školy (meno a priezvisko, 

trieda, vysoká škola, odbor).  

Prehľad o typoch škôl, na ktoré sa žiaci hlásia odovzdá ZRŠ  RŠ. 

T: 30. 04. 2019   Z: Ing. Hovanová 
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6. Výchovný poradca spolupracuje so všetkými učiteľmi a spoločne riešia výchovno-vzdelávacie 

problémy žiakov. Každé šetrenie musí byť písomne podchytené.  

T: podľa požiadaviek učiteľov  

 
7. Výchovný poradca úzko spolupracuje s inštitúciami (CPPPaP, metodické oddelenia, základné 

školy, vysoké školy) a sprostredkúva servisné služby pre školu, žiakov, rodičov na základe ponuky 

a dopytu.  

T: stály    Z: Ing. Hovanová 

 

 

V. 3 Úlohy v oblasti koordinátorov  

 

1. Vypracovať plán práce, zapracovať POP MŠ SR, odovzdať v elektronickej podobe. 

T: 6. 09. 2019    Z: VP, KFG, KP 

2. Koordinátor prevencie  úzko spolupracuje s VP a TU, ktorí sú povinní sledovať zmeny v správaní 

sa žiakov triedy a upozorniť na tieto zmeny v správaní sa žiakov KP. 

T: stály    Z: Mgr. Hreščáková 

3. KP zapracuje do plánu práce KP aktuálne  POP MŠ a zašle objednávku akcií na CPPPaP. 

T:  september 2019   Z: Mgr. Hreščáková 

4. V spolupráci s ÚSSN zúčastniť sa dobrovoľníctva Biela pastelka 

T: 20. 09.2019    Z: Mgr. Hreščáková 

5. Zapojiť sa do kampane “Červené stužky“ 

T: september 2019   Z: Mgr. Hreščáková 

6. Zapojiť sa do dobrovoľníctva Deň narcisov 

T: apríl 2020    Z: Mgr. Hreščáková. 

7. Ku koncu kalendárneho roka KP plnenie úloh za daný rok  písomne vyhodnotí a zašle na    

Obvodný úrad Zádielska 1, Košice. 

T: jún 2020     Z: Mgr. Hreščáková 

8. V rámci Svetového dňa boja proti drogám /26.6./ organizovať pre žiakov aktivity zamerané na 

elimináciu drogových závislostí. 

T: jún 2020    Z: Mgr. Hreščáková 

9.Sledovať  informácie o finančnej gramotnosti , koordinuje a zabezpečuje súťaže v tejto oblasti. 

T: stály     Z: Ing. Kolcúnová 

10. Pripraviť Deň finančnej gramotnosti 

T: september 2019   Z: Ing. Kolcúnová  

10. Vypracovať plán koordinátora VMR. 

T: september 2019   Z: Mgr. Václavíková 

 

11. Vypracovať plán koordinátora informatizácie. 

T: september 2019   Z: Ing. Jalčová 

 

 

VI. Práca predmetových komisií a sekcií 

 

VI.1 PK odborných predmetov 
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1. Spolu s riaditeľstvom školy pokračovať v spolupráci s podnikmi a inštitúciami mesta a okresu za 

účelom:  

a) zabezpečenia súvislej odbornej praxe žiakov 3.a 4. ročníka  

b) identifikovania a rozvíjania nových zručností podľa požiadaviek odberateľov žiakov  

c) v spolupráci so zamestnávateľmi hľadať možnosti zabezpečenia duálneho vzdelávania 

d) zabezpečenie kontroly a spolupráce so zamestnávateľmi v systéme DV 

T: podľa termínov  Z: vedúca PK, koordinátor DV,  vyuč. OP, RŠ, ZRŠ 

 

2. Na zasadnutiach PK analyzovať priebeh maturitných skúšok v rámci odborov a spracovať 

úpravy pre praktickú a teoretickú časť odbornej zložky. 

T: do novembra 2019  Z: vyuč. ÚČT, API, ADK 

  

3. V predmetoch ÚČT a EKC zrealizovať  účtovnícky deň pre 4. ročník – súvislý príklad. 

T: marec 2020   Z: PK OP, ÚČT, ADK 

 

4. Spracovať témy pre teoretickú časť odbornej zložky MS.  

T: do apríla  2020   Z: vedúca PK OP, sekcia EKO 

  

5. Pripraviť prepracované témy (ÚČT, API, ADK) na praktickú časť odbornej zložky MS so 

vzorovými riešeniami a bodovým hodnotením.  

T: marec 2020   Z: vedúca PK OP, sekcie ÚČT, API, ADK  

 

6. S novou koncepciou praktickej časti maturitnej skúšky platnej od školského roka 2019/2020 

oboznámiť žiakov.  

T: október 2019   Z: vedúca PK OP, vyučujúci  ÚČT, ADK , EKC 

 

7. V rámci PK OP určiť zodpovedných učiteľov za realizáciu, kontrolu a hodnotenie praxe žiakov 

podľa jednotlivých skupín.  

T: október  2019, marec 2020  Z: vedúca PK, Ing. Kerekešová, Ing. Jalčová 

  

8. Dôsledne pripravovať nadaných žiakov na Olympiádu Mladý účtovník a pripraviť celoškolskú 

súťaž olympiády Mladý účtovník.  

T: február 2020   Z: vedúca PK OP a  učitelia ÚČT  

 

9. Učitelia odborných predmetov odovzdajú návrhy tém na SOČ a poskytnú odbornú a metodickú 

pomoc žiakom pri vypracovávaní prác SOČ.  
Metodika: SOČ sa zúčastnia  žiaci 2. a 3.  ročníka. žiakmi. Oboznámia ich s metodikou práce. 

Najlepšie práce budú odporučené na prepracovanie a postup do školského kola SOČ.  

T: odovzdanie návrhu tém SOČ - október 2019    Z: vedúca PK OP, Ing. Jalčová 

 

10. Pripraviť a zorganizovať celoročnú ekonomickú súťaž ročníkový projekt - pre žiakov našej 

školy pre  2. a 3. ročník : Najlepší podnikateľský plán – podľa pokynov metodika   

Termín na odovzdanie vypracovanej práce  je podľa pokynov metodika  r. 2020 

Z: Ing. Jalčová, učitelia POE  

 

11. V záujme rozvoja podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania pokračovať s 

činnosťou cvičných firiem. Zabezpečiť účasť na veľtrhoch cvičných firiem:  

17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem  v Košiciach  

T: 17. – 18. 10. 2018    Z: vyučujúca odborného predmetu AEK 

 

12. Organizačne zabezpečiť Valentínsky ples  

T: február 2020   Z: PK OP, vyučujúca predmetu AEK 
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13. Zapojiť sa do súťaže o Najlepší podnikateľský plán. V rámci odborných ekonomických 

predmetov spracovať podnikateľský plán pre ľubovoľnú oblasť podnikania.  

Zorganizovať školské kolo – podľa pokynov metodika. Vybrať najlepšie zámery a zúčastniť sa 

súťaže na OA Watsonova Košice.  

T: apríl – máj2020   Z: vyučujúci POE  

 

14. Zabezpečiť stretnutie učiteľov odborných predmetov, so zamestnávateľmi a zástupcami 

ŠIOV za účelom skvalitnenia spolupráce s praxou a hľadanie možností duálneho vzdelávania..  

T: september 2019 a stále   Z: vedenie školy  

 

15. Organizovať exkurzie so žiakmi v podnikoch, firmách, inštitúciách. Návrhy exkurzií spresniť 

v pláne sekcií EKO, ADK, API. V rámci týchto aktivít zabezpečiť realizáciu odbornej exkurzie – 

Národná banka  

T: stály    Z: sekcia EKO 

15. Zapojiť sa do súťaže Banky v akcii.  

T: podľa plánu   Z: Ing. Kolcúnová 

 

16. Zapojiť sa do Európskeho týždňa odborných zručností od 5. do 9. novembra 2019.  

T: 01. 09. – 31. 12 2019 

    

17. Vzdelávací proces sekcie ADK zamerať na presnosť v písaní na počítačoch a úpravu 

písomností.  

T: stály     Z: vyučujúci  

 

18. Pripraviť školské kolá v spracovaní informácií na počítačoch pre  2.- 4. roč. a 1. Ročník.  

T: 2. - 4. ročník  december 2019, 1. ročník  Z: sekcia ADK, API  

 

19. Pripravovať žiakov na krajské kolo súťaže v spracovaní informácií.   

T: február 2020    Z: sekcia ADK a API 

20. Zabezpečiť počas celého školského roka účasť na  súťažiach v spracovaní informácií na PC.  

T: podľa pozvánky    Z: PK OP 

 

21. Organizačne pripraviť Štátne skúšky z písania na počítači a obchodnej korešpondencie – 

podľa záujmu žiakov.  

T: apríl 2020     Z: sekcia ADK  

 

VI. 2 Sekcia API  

 

22. V rámci zvýšenia úrovne vedomostí a zručností v informatike a na motiváciu žiakov 

organizovať rôzne súťaže:  

- Najlepší projekt vo Worde - Najlepšia prezentácia v PowerPointe - Najlepšia web stránka - 

Najlepšie video, školské kolo WORDPROCESSING  

T: podľa plánu sekcie   Z: sekcia API  

 

23. Získať medzinárodný certifikát ECDL (European Computer Driving Licence – „vodičský 

preukaz na počítač“) v ŠVS formou preskúšania z vybraných modulov v zmysle platného cenníka, 

zverejneného na www.cvtisr.sk., v rámci projektu IT Akadémia. 

T: stály    Z: sekcia API 

 

24. Postupne upravovať učebné osnovy predmetov pod sekciou API v záujme zvýšenia úrovne 

vedomostí a zručností žiakov, ktorí študujú v ŠkVP 6329 M OIS- MOV.  

http://www.cvtisr.sk/
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T: stály    Z: sekcia API 

 

25. Pripraviť žiakov na realizáciu PČOZ MS a ústnej formy internej časti MS  

T: stály     Z: sekcia ADK, ÚČT, EKC 

 

26. Dôsledne zabezpečovať starostlivosť o prostriedky IKT.  

T: stály     Z: sekcia API 

 

27. Venovať zvýšenú pozornosť zásadám bezpečnosti pri práci v učebniach a dodržiavaniu 

pravidiel pri práci s INTERNETOM.  

T: stály    Z: všetci učitelia  

 

28. Aktualizovať webovú stránku školy.  

T: podľa predkladaných materiálov Z: Ing. Hovanová, Ing. Jalčová  

 

29. Zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít v rámci IT.  

T: stále     Z: učitelia API  

 

 

 

 

VI.3 PK  jazykov  

 

30. Na hodinách spoločensko-vedných predmetov venovať osobitnú pozornosť rozvoju 

komunikačných schopností žiakov a čitateľskej gramotnosti.  

T: stály     Z: vyučujúci  

 

31. Pripraviť 30 zadaní na internú časť MS zo SJL a predložiť na schválenie riaditeľovi školy.  

T: 29. 03. 2020   Z: Mgr. Várady 

 

32. Zabezpečiť návštevu kultúrno-spoločenských akcií a v rámci výročia divadiel  

a) divadelného predstavenia žiakov v Prešove 

T: november 2019    Z: Mgr. Hreščáková 

 

b) kultúrno-spoločenskej akcie MsKS Michalovce 

T: apríl 2020     Z: Mgr. Hreščáková 

 

33. Pripraviť triedne kolá a školské kolo v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, 

Horovov Zemplín). 

T: podľa pozvánky              Z: Mgr. Várady 

 

34. Zabezpečiť exkurziu s literárno- historickou tematikou pre žiakov 1. ročníka  

T: jún 2020     Z: Mgr. Várady 

 

35. V rámci predmetov OBN, DEJ pripraviť rozhlasové vysielanie Deň ústavy a  Deň vzniku SR.  

T: september 2019 a január 2020  Z: Mgr. Hreščáková, Mgr. Václavíková 

 

36. Pripraviť zadania na prijímacie skúšky zo SJL do 1. ročníka.  

T: do 29. marec 2020    Z: Mgr. Várady 

 

37. Uskutočniť školské kolo v Olympiáde zo SJL.  

T: november 2019    Z: Mgr. Várady 
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38. Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym formám a metódam výučby s 

využitím IKT.  

T: podľa TP     Z: vyučujúci  

 

39. Pripraviť školské kolo olympiády v anglickom , nemeckom a ruskom jazyku.  

T: december 2019 Z: Mgr. Korinková, Mgr. Hreščáková, Mgr. Václavíková 

 

40. Zapojiť sa do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores.  

T: október 2019    Z: Mgr. Korinková 

  

41. Zorganozovať návštevu divadelného alebo filmového predstavenia v anglickom jazyku.  

T: podľa ponuky    Z: Mgr. Korinková 

 

Zapojiť sa do ARS poetika a Ruské slovo 

T: marec 2020    Z: Mgr. Hreščáková 

  

42. Zapojiť školu do programu o cenu Vojvodu z Edinburghu, ktorý má 5 oblastí: rozvoj talentu, 

šport, dobrodružná expedícia, dobrovoľníctvo, rezidenčný projekt.  

T: stály      Z: Mgr. Korinková 

  

43. SPRACOVAŤ projekt na mobilitu žiakov v rámci programu Erasmus+.  

T: 01. 02. 2020    Z: Mgr. Leczová, Mgr. Korinková 

  

44. Zorganizovať exkurziu do Viedne pre žiakov 3. ročníka.  

T: 29. – 30. apríl 2020   Z: Mgr. Hreščáková 

 

 

 

VI.5 PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov  

 

45. Zvýšiť v predmete matematika motiváciu žiakov využívaním vhodných učebných pomôcok, 

učebne IKT a netradičných foriem práce na vyučovacích hodinách.  

T: stály    Z: Mgr. Kanocová 

  

46. Zapojiť čo najviac žiakov do rôznych matematických súťaží – Matematická olympiáda, 

MAKS, KLOKAN, Tangram. 

T: stály     Z: Mgr. Kanocová 

 

47. Zorganizovať školské kolo matematickej súťaže. 

T: stály    Z: Mgr. Kanocová 

 

47. V rámci predmetu biológia, geografia  využívať edukačné programy a materiály pre 

vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu.  

T: podľa TP     Z: PaedDr. Fecáková,  Mgr. Kanocová, Mgr. Brhlík 

 

VI.6 PK telesnej výchovy  

 

48. Vnútorne diferencovať vyučovanie telesnej a športovej výchovy a prihliadať na schopnosti 

žiakov, vykonávať telesné cvičenie v záujme získavania žiakov pre celoživotnú pohybovú 

aktivitu.  

T: stály     Z: vyučujúci TŠV 
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49. Na hodinách telesnej a športovej výchovy primerane zapájať do aktivít aj žiakov, ktorí sú 

oslobodení od vykonávania niektorých druhov telesných cvičení.  

T.: stály     Z: vyučujúci TŠV 

 

50. Pripraviť plán a zorganizovať KOŽAZ pre žiakov tretieho ročníka v rozsahu 3 dní (18 

vyučovacích hodín) s dennou dochádzkou.  

T: október  2019   Z: PK TŠV  

 

51. Pripraviť a zorganizovať účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník: 

T: 20 . 09. 2019    Z: Mgr. Brhlík 
  

52. Pripraviť plán a zorganizovať lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka v trvaní 5 dní. 

T: 27. 01. 2020    Z: Mgr. Brhlík 

 

53. Pripraviť a zorganizovať plavecký kurz žiakov 2. ročníka.  

T: 18.- 19. 05.  2020    Z: Mgr. Brhlík 

 

54. Zapojiť žiakov do mimotriednych športových aktivít a zabezpečiť úspešnú reprezentáciu 

školy v športových disciplínach a v dlhodobých športových súťažiach. 

a)  12. ročník dlhodobých športových súťaží o Pohár predsedu KSK 

T: podľa termínov súťaží   Z: PK TŠV  

 

 

 

VII. Mimotriedna a mimoškolská činnosť  

 

55. V spolupráci so ŽŠR pripraviť Deň zdravej výživy.  

T: október  2019    Z: Mgr. Václavíková, Mgr. Kanocová, Mgr. Hreščáková 

  

56. Týždeň od 11. – 15. 11. 2019 využiť na aktivity v rámci Týždňa boja proti drogám.  

T: november 2019   Z: koordinátor a tr. učitelia  

 

57. Pripraviť aktivity pri príležitosti Dňa Zeme  

T: 26.4.2020     Z: Mgr. Kanocová a TU  

 

58. Zabezpečiť súťaž „ SUPER TRIEDA“, bodové ohodnotenie, plán kontroly. 

T: stály    Z: Mgr. Hreščáková, Ing. Kolcúnová 

 

58. Učitelia zapoja do záujmového vzdelávania žiakov na základe ich záujmu o osobného rozvoja 

bez ohľadu na prejavené schopnosti. Talentovaným žiakom v oblasti riešenia predmetových 

olympiád, v grafických predmetoch, v kultúrnej a športovej činnosti vytvorí škola vhodné 

podmienky na úspešnú reprezentáciu školy podľa požiadaviek a individuálnych potrieb.  

T: stály    Z: vedúci záujmových útvarov  

 

59. Jednotliví vedúci záujmových útvarov budú finančne odmeňovaní v rámci vzdelávacích 

poukazov. Vedúci záujmového útvaru môže získať finančné prostriedky v rámci vzdelávacích 

poukazov len v prípade spracovania plánu a pravidelnej činnosti v rozsahu 60 hodín za školský 

rok. Vedúci záujmových krúžkov vedú dokumentáciu o činnosti na tlačive Záznamy o práci v 

záujmovom útvare. Do uvedeného tlačiva vedúci záujmových krúžkov spracuje plán činnosti a 

eviduje prítomnosť členov záujmového útvaru počas školského roka.  
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Tlačivá o záujmovom útvare odovzdá na konci 2. Polroka vedúci krúžku ZRŠ s týmito údajmi: 

zoznam žiakov, plán činnosti, deň a hodina zasadnutí.  

T: 28. 06. 2020   Z: vedúci záujmových útvarov  

 

 

UČEBNICE  
1. Informácie k učebnicovej politike MŠVVaŠ SR sa nachádzajú na webovej stránke 

edicnyportal.iedu.sk,  objednávacie konanie na nákup učebníc pre školský rok 2019/2020 

sa bude realizovať výlučne cez edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic.  

T: november 2019  Z: ZRŠ, Ing. Bodnárová 

 

ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE UČEBNÍC 

27. 5. 2020    4. ročník 

24. – 25. 6. 2020   1. – 3. ročník 

 

ŠTIPENDIJNÁ KOMISIA 

Dagmar Trčková  - predseda  

Ing. Iveta Jalčová – člen 

Ing. Viera Savincová - člen 

 

Od 1. 6. 2004 môžu žiaci stredných škôl poberať sociálne štipendium. Štipendijná komisia sa bude 

riadiť vlastným plánom činnosti a vyhláškami a smernicami na poskytnutie prospechových 

štipendií žiakom z rodín v hmotnej núdzi. 

T: stály      Z: Trčková Dagmar 

 

TAJOMNÍČKA PEDAGOGICKEJ RADY  A ZAPISOVATEĽKA 

 

Pre školský rok 2019/2020  je poverená za tajomníčku pedagogickej rady  a zapisovateľku 

pracovných porád učiteľov Ing. Iveta Jalčová,  členmi pedagogickej rady sú všetci učitelia,  

riaditeľka školy a zástupkyňa   riaditeľky. 

ZOZNAM KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI Š. ROK 2019/20  

 

 Krúžková činnosť  Vyučujúci  

1. Mladý účtovník  Ing. Savincová 

2. Ekonomický krúžok  Ing. Bodnárová 

3. Ako sa zamestnať Ing. Jalčová 

4. Účtovnícky Ing. Vass 

5. Rýchle prsty  Mgr. Václavíková 

6. Klávesnicová gramotnosť Ing. Hovanová 

7. Omega  Ing. Fedorišinová 

8. Ruské reálie  PaedDr. Fecáková 

9. Rozhlasový krúžok  Mgr. Hreščáková 

10. Dane v SR Ing. Kolcúnová 

11. English club Mgr. Korinková 

12. Konverzácia v anglickom jazyku Mgr. Leczová 

13. Spevácky Mgr. Várady 
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14. Matematický krúžok  Mgr. Kanocová 

15. Športový krúžok  Mgr. Brhlík 

 

 

 

VIII. CIEĽOVÉ ÚLOHY  
a) tvorba metodických listov, učebných pomôcok  

b) vedenie záujmových útvarov  

c) úspešná reprezentácia školy  

d) stredoškolská odborná činnosť – práce od účasti na školskom kole  

e) organizácia a vyhodnotenie kurzov  

f) vedenie kroniky školy  

g) práca koordinátorov  

 

 

IX.  KABINETY, ODBORNÉ UČEBNE 

1/ Kabinet telesnej výchovy a športu:  zodp. Mgr. Brhlík 

2/ Kabinet cudzích jazykov:    zodp. Mgr. Korinková 

3/ Kabinet slovenského jazyka a učiteľská knižnica: zodp. Mgr. Várady 

4/ Kabinet PC - serverovňa:    zodp. Ing. Jalčová, vyuč.:  Mgr. Kanocová 

5/ Kabinet výchovneho poradcu:   zodp. Ing. Hovanová /VP/,   Mgr. Hreščáková /KP/ 

6/ Učebňa PC 1 /miestnosť č. 15/ :  zodp. Ing. Fedorišinová 

7/ Učebňa PC 2 /miestnosť č. 16/:   zodp. Ing. Jalčová 

8/ Učebňa ADK 1 /miestnosť č. 20/:  zodp. Ing. Hovanová 

9/ Učebňa ADK 2 /miestnosť č. 23/:    zodp. Mgr. Václavíková  

10/ Učebne deleného vyučovania:      

UDH 1 /miestnosť č. 2/ -  zodp. Mgr. Hreščáková 

UDH 2 /miestnosť č. 9/ -  zodp. Mgr. Fecáková 

UDH 3 /miestnosť č. 10/ - zodp. Mgr. Korinková 

UDH 4 /miestnosť č. 11/ - zodp. PaedDr. Fecáková /tento rok temperovaná/ 

UDH 5 /miestnosť č. 14  - zodp. Ing. Kerekešová /tento rok temperovaná/ 

UDH 6 /miestnosť č. 17/ - zodp. Ing. Savincová 

UDH 7 /miestnosť č. 21/ – zodp. Mgr. Leczová  

11/ Posilňovňa: zodp. PaedDr. Hičo, vyuč. Mgr. Brhlík 

12/ Gymnastická telocvičňa: zodp. Mgr. Brhlík, vyuč. PaedDr. Hičo 

13/ Sklad učebníc: zodp. Ing. Bodnárová 

 

 

 

X. ORGÁNY ŠKOLY 

X.1 Žiacka školská rada  
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Riaditeľka ustanovuje ako koordinátora vedenia školy so žiackou radou  Mgr. Evu Václavíkovú. 

Žiacka rada sa riadi svojim štatútom činnosti, rieši problémy žiakov s vedením školy, podáva 

návrhy, podieľa sa na riadení školy, a účelne sa pripravujú na aktívny život v spoločnosti. 

X.2  Združenie rodičov 

.Združenie rodičov – SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii Michalovce je dobrovoľná spoločenská 

organizácia s  vlastnými stanovami. Riaditeľka školy pre školský rok 2019/2020 ustanovuje do  

funkcie koordinátora  medzi  RŠ a  Združením rodičov  Ing. Martu Fedorišinovú. 

X.3  Rada školy 

Zo zákona je zriadená na škole Rada školy. Jej činnosť sa riadi vlastným plánom činnosti. 

Zloženie rady školy   

1. Mgr. Ján Várady   zástupca pedagogických zamestnancov – predseda Rady školy 

2. Ing. Lenka Vass         zástupca pedagogických zamestnancov 

3. Dana Mindová   zástupca nepedagogických pracovníkov 

4. Silvia Sklárová   zástupca rodičov 

5. Mgr. Beáta Semková  zástupca rodičov 

6. Anna Čačková   zástupca rodičov 

7. Slávka Jalčová    zástupca žiakov 

8. Ing. Emil Ďurovčík       zástupca zriaďovateľa – delegovaný poslanec /KSK/ 

9. MUDr. Ján Mihalečko   zástupca zriaďovateľa – delegovaný poslanec /KSK/ 

10. PaedDr. Ján Pavelčák   zástupca zriaďovateľa /KSK/ 

11. Ing. Peter Kutrucz   zástupca zriaďovateľa - zamestnancov / KSK / 

 

 

X. Plán kontrolnej činnosti v škole  

I. Výkon kontrolnej činnosti  

1. Kontrolnú činnosť vykonávajú:  
a) riaditeľ školy : pedagogický proces, prevádzka školy 

b) zástupca riaditeľa školy :pedagogický proces, dochádzka pedagogických zamestnancov , 

podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť  

c) predsedovia PK, MZ a sekcií – pedagogický proces v rámci PK a sekcií  

d) ostatní pedagogickí zamestnanci - podľa určenia  

e) hospodár - na úseku prevádzky školy  

2. Kontrolnú činnosť sú povinní vykonávať:  
a) triedni učitelia - výchovno-vzdelávací proces v triede, pedagogická dokumentácia  

b) všetci zamestnanci – dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie zásad požiarnej 

ochrany  

 

II. Hlavné oblasti kontroly na školský rok 2019/2020  

A: Pedagogický proces  
1. Vzdelávacie výsledky s dôrazom na maturitné predmety.  

2. Využívanie moderných foriem a metód výchovno-vzdelávacej  práce.  

3. Využívanie vedomostí a zručností získaných kontinuálnym vzdelávaním a školeniami.  

4. Medzipredmetové vzťahy v odborných predmetoch.  

5. Kvalita vyučovania cudzích jazykov.  
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6. Rozvoj komunikačných schopností s dôrazom na SJL a CUJ.  

7. Formy a metódy práce na hodinách telesnej a športovej výchovy.  

8. Dodržiavanie zásad Metodického pokynu o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl.  

9. Organizácia vyučovania na hodinách CUJ, TSV, PRAX, POE.  

B: Triednická práca  
1. Triedna dokumentácia.  

2. Realizácia plánovaných triednických hodín.  

C: Udržiavanie priestorov  
1. Kontrola upravenosti tried.  

2. Kontrola zverených priestorov a učební .  

3. Starostlivosť o inventár školy 

D: Kontrola dodržiavania podmienok bezpečnosti pri práci žiakov a zamestnancov školy  
1. Dodržiavanie zásad bezpečnosti práce v škole a na každej školskej akcii.  

2. Kontrola podmienok pre bezpečnú prácu žiakov a zamestnancov v škole a na  školskej akcii.  

E: Kontrola dodržiavania pracovného poriadku  
1. Dodržiavanie pracovného poriadku: povinnosti zamestnancov a dochádzka do zamestnania.  

2. Dodržiavanie pracovného poriadku v oblasti BOZP a PO.  

 

F: Ochrana osobných údajov v súlade s platným zákonom a poučením.  

 

III. Konkrétna kontrolná činnosť v škole 

 

1. Kontrolná činnosť zodpovedných osôb  
a) riaditeľka školy - 8 hodín na vyučovaní, 3 hodiny na mimovyučovacej činnosti 

 využívanie nových foriem a metód výchovno-vzdelávacej práce  

 dodržiavanie zásad klasifikácie pri hodnotení a klasifikácií vedomostí a zručností žiakov  

 efektívne využívanie vyučovacieho času  

 využívanie medzipredmetových vzťahov v odborných predmetoch  

 úroveň výučby odborných ekonomických predmetov  

 metódy a formy overovania vedomostí a zručností žiakov  

 dodržiavanie zásad bezpečnosti práce  

 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a PO  

 ochrana osobných údajov 

b) zástupkyňa riaditeľky školy – 10 hodín na vyučovaní, 5 hodín na mimovyučovacej činnosti 

 úroveň výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov a ADK 

 využívanie nových foriem a metód V –V práce  

 využívanie medzipredmetových vzťahov v predmetoch  

 plnenie učebných osnov  

 využívanie vyučovacieho času, dochádzka do zamestnania  

 pedagogická dokumentácia  

 dozor v škole a v školskej jedálni  

 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a PO  

 ochrana osobných údajov  

 záujmová činnosť v škole  

 

d) Predsedovia  PK a sekcií  
 využívanie medzipredmetových vzťahov  

 jednotnosť klasifikácie a hodnotenia vedomostí a zručností žiakov  

 monitorovanie vedomostí a zručností žiakov  
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 využívanie učebných pomôcok  

 pripravenosť podkladov na maturitné skúšky 

e) Hospodárka školy 

 pravidelne  kontrolovať  prácu podriadených a hodnotiť ich pomer k práci, 

 zabezpečiť kontrolu a ochranu majetku organizácií, 

 kontrolovať dodržiavanie  zákazu  požívania  alkoholických nápojov a zákaz fajčenia      

v priestoroch školy, na zverenom úseku počas pracovnej doby, 

 pravidelne kontrolovať plnenie stanovených úloh, 

 kontrolovať dodávky materiálov a výkon prác a služieb pre školu, 

 kontrolovať dodržiavanie plánov odberu elektrickej energie a zemného plynu, 

 pravidelne kontrolovať úhrady faktúr a dodržiavať finančnú disciplínu. 

 

 2. Overovanie vedomostí a zručností žiakov  

1.  Vyhodnotiť povinné a rozhodujúce písomné práce na určenom tlačive za 1. a 2. polrok  

T: podľa TP      Z: vyučujúci  
2.  Pravidelne overovať vedomosti a zručnosti žiakov v záujme objektívnej polročnej aj výročnej 

klasifikácie.  

T: stály      Z: vyučujúci 

3. Kontrola pedagogickej dokumentácie  

T: 1x za mesiac     Z: ZRŠ 

4. Kontrola v priestoroch školy 
a) dozor v priestoroch školy – učitelia podľa rozpisu  

b) dozor v ŠJ – učitelia podľa rozpisu  

c) dozor počas školských akcií – podľa rozpisu v organizačnom pláne  

5. Kontrola priestorov – termín a zodpovední  
a) kontrola upravenosti tried 

T: týždenne  Z:TU,  Mgr. Hreščáková, Ing. Kolcúnová, Mgr. Leczová 

 (súťaž Super trieda trieda )     
b) kontrola upravenosti odb. učební  

T: denne     Z: vedúci učební  
c) kontrola výzdoby priestorov školy:  

T: týždenne : - nástenky Z: predsedovia PK, MZ, sekcií  

                        - inventár  Z:hospodár školy  

 

6. Dodržiavania podmienok BOZP s dôrazom na kontrolu:  
a) presunu žiakov medzi jednotlivými budovami  

b) dodržiavania bezpečnostných predpisov počas obedňajších prestávok a pri výdaji stravy  

c) dodržiavania bezpečnostných predpisov na hodinách s dôrazom na TSV, API, odborné predmety  

d) dodržiavania bezpečnostných predpisov počas školských akcií  

T: stály    Z: vyučujúci  

 

7. Kontrola dodržiavania pracovného poriadku s dôrazom na:  
a) povinnosti pedagogických zamestnancov  

b) hodnotenie pracovných výsledkov  

c) využívanie pracovného času  

d) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  

T: stály   Z: RŠ, ZRŠ 
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ČO SA BUDE KONTROLOVAŤ 

 A/ DOKUMENTÁCIA ŠKOLY  

a) triedna kniha - zápisy do ETK 1 x za dva týždne  

b) klasifikácia - zápis do EŽK 1 x za mesiac  

c) triedny katalóg - pri klasifikácii kompletne vyplnený  

d) vysvedčenia - správnosť údajov na vysvedčení  

e) tematické plány - uloženie v elektronickej podobe  

f) plán PK, sekcií  - zápisnice zo zasadnutí  

g) triednické hodiny - zápisy do IZK  

h) plán záujmovej činnosti – zápisy o činnosti v rámci vzdelávacích poukazov - 1x za mesiac 

predložiť zástupcovi riaditeľa školy  na vyhodnotenie  
i) cestovný príkaz - kompletne vyplnený podľa predtlače – odovzdať na podpis dva dni pred 

pracovnou cestou, vyúčtovanie aj so správou do 5 pracovných dní po pracovnej ceste  
j) dovolenkový lístok – vyplniť podľa predtlače, v prípade NV napísať na zadnú stranu za akú 

činnosť, odovzdať na podpis deň pred nástupom na dovolenku 

B/ KONTROLA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE UČITEĽA  

a) výchovno-vzdelávacia práca učiteľa na vyučovacej hodine  
- plnenie učebných osnov  

- usmerňovanie pedagogického procesu – metódy a formy práce  

- motivácia žiakov a aktivita žiakov  

- prístup k žiakom  

- využívanie učebných pomôcok  

- aktualizácia učiva a jej aplikácia na prax  

- úroveň verbálneho a grafického prejavu žiaka  

- splnenie cieľov vyučovacej jednotky  

- úroveň pochopenia učiva žiakmi  

- hodnotenie a klasifikácia vedomostí a zručností  

b) celková úroveň vedomostí žiakov /písomné práce, maturitné a prijímacie skúšky a pod../  

c) práca triedneho učiteľa  
- dochádzka žiakov do školy  

- aktivity triedy  

- vedenie predpísanej dokumentácie  

- práca s rodičmi  

- výchovné výsledky žiakov triedy  

d) mimo triedna a mimoškolská práca so žiakmi  
- vedenie krúžkov  

- reprezentácia školy so žiakmi (berie sa do úvahy miera pričinenia)  

- príprava školských akcií, kurzov, školení  

- príprava učebných pomôcok, metodických listov  

e) iná činnosť  
- zlepšovanie a skrášľovanie prostredia kabinetov, učební, školského dvora  

- vykonávanie dozoru podľa rozpisu  

- dodržiavanie pracovného poriadku  

- reprezentácia školy  na verejnosti  

- zabezpečenie sponzorských príspevkov pre školu  

 
 

X.6   Prehľad najdôležitejších právnych noriem v školstve v školskom roku 2019/2020 

 

X.1 Všeobecne záväzné právne predpisy 

 Zákon č. 61/2015 Z.z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 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,  

 Zákon č. 28/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 93/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov, 

 Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a 

turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z., 

 Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č560/2008 Z. z., 

 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o 

akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho 

vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, 

o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, 

kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z.z., 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom 

stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o SŠ 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii 

školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách a na odborných učilištiach v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z., 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach 

vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných 

školách, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s 

intelektovým nadaním, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 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 Ministerstva školstva a vedy SR č. 207/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní 

vydaných zahraničnými základnými a strednými školami, 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 

vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, 

 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. 
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6.1.1  Právne predpisy vydané od 1. 1. 2017 
a) Zákon č. 151/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. 

o posunkovej reči nepočujúcich osôb a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

b) Zákon č.177/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 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 a ktorým sa mení zákon č. 

524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  

c) Zákon č. 178/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, d) Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  

e) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 185/2017 Z. z., ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave 

odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.,  

f) Vyhláška č. 186/2017 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa 

dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení 

vyhlášky č. 232/2016 Z. z.,  

g) Vyhláška č. 218/2017 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, 

učebných textoch a pracovných zošitoch,  

h) Vyhláška č. 31/2018 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,  

i) Zákon č. 54/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 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,  

j) Zákon č. 62/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

6.2 Rezortné predpisy 

Právne predpisy vydané od 1. 1. 2018  
a) Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

b) Zákon č. 210/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

c) Zákon č. 365/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 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 a ktorým sa mení a 

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

zákonov v znení neskorších predpisov  

d) Zákon č. 367/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

e) Zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

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

zákonov v znení neskorších predpisov.  

f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, 

zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.  

g) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 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.  

h) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 142/2018 Z. z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na 

stredných školách v znení neskorších predpisov.  

i) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 241/2018 Z. z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o 

stredných školách.  

j) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 242/2018 Z. z., ktorou sa 

dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení 

neskorších predpisov.  
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k) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave 

odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.  

l) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 252/2018 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.  

 

Rezortné predpisy vydané od 1. 1. 2018  
a) Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.  

b) Smernica č. 46/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 60/2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a 

odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam  

 

Platné koncepcie a stratégie  
a) Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko 2018 – 

2027.  

b) Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020.  

c) Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.  

d) Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.  

e) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.  

f) Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD – v 

štúdii PISA.  

g) Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti.  

h) Koncepcia vzdelávania v jazykových školách – Akčný plán 2017 – 2020.  

i) Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom 

zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania  

j) Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.  

k) Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020.  

l) Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020.  

m) Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.  

n) Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020  

o) Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023  

p) Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020  

q) Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019  

r) Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020  

s) Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe  

t) Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019  

 

 Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl 

na riešenie havarijných situácií, 

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

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

školských zariadení, 

 Metodické usmernenie č. 28/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských 

zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny, 

 Smernica č. 7/2010-R z 11. februára 2010, ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú 

osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov, 

 Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných 

odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik, 

 Smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, 

štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy 

Slovenskej republiky v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programom, 

 Metodické usmernenie č. 12/2010-R zo 4. júna 2010 o uložení opatrení vo výchove žiakom v školských 

internátoch, 

 Metodické usmernenie č. 14/2010-R z 30. septembra 2010,ktorým sa mení a dopĺňa metodické 

usmernenie č. 12/2008-R zo 6. októbra 2008 v znení metodického usmernenia č. 16/2009-R z 27. augusta 

2009 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných 

školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov, 

 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, 
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 Metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení 

pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, 

 Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 

škôl, 

 Smernica č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie 

programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely 

akreditácie, 

 Smernica č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania, 

 Smernica MŠ SR č. 20/2009-R z 30. novembra 2009 o obsahu jazykovej skúšky zo štátneho jazyka, 

 Smernica č. 7/2008-RI z 20. mája 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v Centrálnom registri 

študentov, 

 Smernica č. 8/2008-Rz 15. júla 2008, ktorou sa mení smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa 

určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov 

v znení smernice č. 12/2007 – R zo 17. augusta 2007, 

 Metodické usmernenie č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie   zabezpečovanie evakuácie v 

školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, 

 Metodické usmernenie č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení, 

 Smernica č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc,  

 Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách 

a školských zariadeniach. 

 

6.2.1  Rezortné predpisy vydané od 1. 1. 2017  

a) Smernica č. 1/2017, ktorou sa určuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, 

ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným 

počtom absolventov pre potreby trhu práce,  

b) Smernica č. 17/2017, ktorou sa upravuje postup vytvárania, aktualizácie a zrušovania elektronických 

formulárov pre elektronické podania a elektronické úradné dokumenty,  

c) Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku,  

d) Smernica č. 23/2017 o súťažiach,   

e) Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a 

podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,  

f) Smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie 

havarijných situácií,  

g) Smernica č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri udeľovaní príspevku na dopravu,  

h) Smernica č. 60/2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a 

školským zariadeniam. 

 

6.3 Legislatíva Košického samosprávneho kraja, týkajúca sa škôl a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

A) Interná legislatíva  

 Smernica č.1/2011 o zverejňovaní informácií na webovom sídle KSK 

 Smernica č.4/2010 systém riadenia procesov v spracovaní a implementácií projektov  KSK 

financovaných z finančných zdrojov Európskeho spoločenstva  

 Smernica č.1/2010 o bezpečnostnej politike  informačných systémov  Košického samosprávneho kraja, 

 Smernica 4/2009  o vedení účtovníctva  

 Pokyn predsedu KSK č. 2/2008 o  majetku KSK, jeho evidencii, odpisovaní a účtovaní 

 Smernica č.4/2007 pre zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie       stavebných prác a na 

poskytovanie  služieb, koncesie a súťažných návrhov v podmienkach  KSK a v podmienkach organizácií, 

ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, 

 Smernica č. 4/2006 o inventarizácii majetku a záväzkov  

 Zásady hospodárenia s majetkom KSK, 

 

B) Všeobecne záväzné nariadenia 

 VZN 12/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým 

školám a školským zariadeniam  
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 VZN č.10/2011 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického 

samosprávneho kraja č. 4/2010. 

 VZN KSK č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu, 

 VZN KSK č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.1/2002 o používaní symbolov KSK. 

 

C) Platné koncepcie a stratégie 

 

a) Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020,  

b) Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020,  

c) Aktualizované Akčné plány Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 – 2018,  

d) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR,  

e) Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020,  

f) Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD – v 

štúdii PISA,  

g) Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti,  

h) Koncepcia vzdelávania v jazykových školách – Akčný plán 2017 – 2020,  

i) Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025,  

j) Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020,  

k) Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020,  

l) Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dana Kerekešová 

       riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

Prílohy, ktoré nie sú súčasťou plánu práce 

1. Školský poriadok  - majú všetci TU 

2. Pracovný poriadok – v zborovni a na sekretariáte školy 

3. Smernica pedagogického dozoru – v zborovni 

4. Vnútorný poriadok telocvičných zariadení – v telocvičných miestnostiach 

5. Vnútorný poriadok odborných učební – v odborných učebniach 

6. Rozpisy učiva a učebné osnovy /uložené u zástupcu riaditeľa školy/ 

7. Kalendár školského roka 2019/2020 – nástenky zborovňa 

 


