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Plán práce
na školský rok 2018/2019

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou Krivany
Adresa školy Krivany 1, 082 71 Krivany
Telefón +421 51 4572 476
E-mail skola@zskrivany.edu.sk
WWW stránka www.zskrivany.sk
Zriaďovateľ Obec Krivany

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno Telefón Služ.
mobil e-mail

Riaditeľ Mgr. Mária Kromková +421 51
4572476

0910 897
681 skola@zskrivany.edu.sk  

ZRŠ Mgr. Jozefína
Prevužňáková

+421 51 4572
476

0903 881
335 skola@zskrivany.edu.sk  

ZRŠ pre
MŠ Mgr. Jana Angelovičová  0911 501

488 ms.krivany@gmail.com Bc. Monika
Hujová - MD

Vedúca
ŠJ Mária Bačová +421 51 4572

587  jedalenkrivany@gmail.com  

Rada školy

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa konalo 21.12.2015. Funkčné obdobie rady školy je štvorročné. Rada
školy má 11 členov.

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Gabriela Michalíková gabriela.michalikova@gmail.com
pedagogickí zamestnanci ZŠ Mgr. Gabriela Michalíková  
pedagogickí zamestnanci MŠ Marta Križalkovičová  
ostatní zamestnanci Magdaléna Danaiová ekonom.zskrivany@gmail.com
zástupca rodičov MŠ Zuzana Kravcová  
zástupcovia rodičov ZŠ Anna Jiřikovská  
 Mária Mišenčíková  
 Mgr. Gertrúda Pribulová  
zástupca zriaďovateľa Mgr. Mária Dobrovičová  
 Martina Kuchárová  
 Zuzana Kuchárová  
 Peter Šejirman  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
MZ 0.- 4. ročníka (1. stupeň) PaedDr. Katarína všetky predmety  
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Janičová

PK - SJL a cudzích jazykov Mgr. Alena
Hrabčáková SJL, ANJ, NEJ  

PK - MAT a iných prírodovedných
predmetov Mgr. Mária Ondrejová MAT, FYZ, INF, CHEM, BIO,

TECH  

PK - spoločenskovedných predmetov Mgr. Mária Šimová DEJ, GEO, OBN, NAV  
PK - výchovných predmetov Mgr. Ľubomír Bodnár TEV, VYV, HUV, VMR  
MZ - špeciálnych tried Mgr. Mária Kopilcová všetky predmety  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg /
zamestnanec Funkcia Triednictvo Ďalšie úlohy a kompetencie

Mgr. Mária
Kromková Riaditeľka   

Mgr. Jozefína
Prevužňáková Zástupkyňa  Sklad učebníc

Mgr. Jana
Angelovičová

Zástupkyňa pre
MS MŠ  

Mgr. Mária
Berdisová Učiteľka MŠ   

Mgr. Ľubomír
Bodnár Učiteľ VI.A Výchovný poradca, PO, kabinet telesnej výchovy,

kabinet geografie, dejepisu a občianskej náuky
Mgr. Mária Falatová Učiteľka 0.A  
Mgr. Alena
Hrabčáková Učiteľka  Školský knihovník, žiacka a učiteľská knižnica

PaedDr. Katarína
Janičová Učiteľka II.A, IV.A  

Mgr. Katarína
Janošková Učiteľka VIII.A Správcovstvo kabinetu výtvarnej výchovy, kabinet

základov techniky a dielňa
Mgr. Nikola
Karaffová Učiteľka V.A Koordinátorka spolupráce so žiackou radou, kabinet

fyziky
Mgr. Mária
Kopilcová Učiteľka VII.C, VIII.B Kabinet sveta práce

Marta
Križalkovičová Učiteľka MŠ  

Mgr. Monika
Kuchárová Učiteľka   

Mgr. Agnesa
Kušnírová Učiteľka II.B, IV.B,

V.B Sklad učebníc a učebných pomôcok pre žiakov so ŠVVP

Júlia Michalíková Vychovávateľka ŠKD  
ThDr. PaedDr. Jozef
Novák, PhD. Učiteľ - kňaz   

Mgr. Mária
Ondrejová Učiteľka  Kabinet matematiky

PaedDr. Gabriela
Pellerová Učiteľka V.B, VI.B,

VII.B Kabinet - školská kuchynka

Mgr. Jozef Petrík Učiteľ IX.A Správca siete IKT, kabinet didaktickej techniky,
hudobnej výchovy a cudzích jazykov

Mgr. Silvia
Radačovská Učiteľka III.A Správcovstvo kabinetu 1.- 4., literárny dôverník
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Mgr. Mária Šimová Učiteľka VII.A Koordinátorka environ.výchovy a Zelenej školy, VMR,
správcovstvo kabinetu BIO a CHE

Terézia Urdová Asistent učiteľa   

Mgr. Eva Viktorová
Školský
špeciálny
pedagóg

OZ  

Mgr. Mária
Zdeneková Učiteľka I.A Koordinátorka prevencie závislostí a sociálno-

patologických javov

Údaje o počte žiakov

V školskom roku 2018/2019 sme so súhlasom zriaďovateľa zriadili nultý ročník pre 7 žiakov. Títo žiaci
pochádzajú zo SZP a ich dochádzka do MŠ bola nepravidelná.

Na prvom stupni máme spolu štyri triedy. Jedna trieda so spojenými dvoma ročníkmi (2.A a 4.A).

Na druhom stupni máme 5 samostatných tried.

V triedach máme spolu začlenených 9 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 11
žiakov plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí (Írsko, Veľká Británia a Česká republika).

V škole máme zriadené aj tri triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelvacími potrebami s počtom
žiakov 28. Ide o spojené triedy s dvoma ročníkmi, resp. troma ročníkmi.

1. spojená trieda s ročníkmi 2., 4., 5. ( triedy 2.B, 4.B, 5.B)

2. spojená trieda s ročníkmi 5., 6. ( triedy 5.C, 6.B)

3. spojená trieda s ročníkmi 7., 8., 9. ( triedy 7.B, 8.B, 9.B)
 Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

počet bežných tried 1 1 1 1  1 1 1 1 1 9
počet žiakov 7 19 14 21 8 16 17 23 15 18 158
z toho ŠVVP 0 0 0 1 1 2 1 1 3 0 9
z toho v ŠKD 0 9 6 11 2 0 0 0 0 0 28
počet špeciálnych tried 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
počet žiakov ŠVVP 0 0 3 0 2 11 2 2 4 4 28
počet žiakov spolu 7 19 17 21 10 27 19 25 19 22 186

Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 ( pondelok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 ( štvrtok).

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 ( pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (
piatok).

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2019.
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Testovanie žiakov 5. ročníka (Testovanie 5-2018): 21. november 2018 ( streda) z predmetov matematika,
slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základnej školy, vrátane žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích
programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9-2019, T9-2019): 3. apríl 2019 ( streda) z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so
speciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre
žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 ( utorok, streda).

Výsledok žiaka slúži nielen ako spätná väzba škole, zároveň je to podklad pre prijímacie skúšky na stredné
školy.

 
Prázdniny Termín prázdnin

jesenné 31.10. 2018 - 2.11.2018 Začiatok vyučovania po prázdninách: 5.11.2018
vianočné 23.12. 2018 - 7.1.2019 Začiatok vyučovania po prázdninách: 8.1.2019
polročné 1.2.2019 Začiatok vyučovania po prázdninách: 4.2.2019
jarné 18.2.2019 - 22.2.2019 Začiatok vyučovania po prázdninách: 25.2.2019
veľkonočné 18.4.2019 - 23.4.2019 Začiatok vyučovania po prázdninách: 24.4.2019
letné 1.7.2019 - 31.8.2019 Začiatok vyučovania po prázdninách: 2.9.2019

Kalendár akcií školy

Dátum Názov Pre koho
(účastníci) Organizuje (zodpovednosť)

26. september
2018 Podtatranský školák Redakčná rada

šk.časopisu
Podtatranská knižnica Poprad, Mgr. Alena
Hrabčáková

September
2018 zbierambaterky.sk - súťaž 0.- 9. ročník Mgr. Mária Šimová

September
2018 Jesenný zber gaštanov žiaci školy, ŠKD Mgr. Mária Šimová, Júlia Michalíková

27. september
2018

Exkurzia - Ústavný súd.
Košice 8.A Mgr. Monika Kuchárová

16.
október.2018 Solivarské poklady - Babadlo 1.-5. ročník Mgr. Mária Kromková, PaedDr. Katarína

Janičová
26. október
2018 Príbeh hudby žiaci školy Mgr. Jozef Petrík

12. október
2018 Oslavy 50.výročia školy Pozvaní hostia a

zamestnanci Mgr. Mária Kromková

Október 2018 Európsky deň jazykov:
Známe - neznáme tradície

vybraní žiaci
školy - 2.
stupeň

Mgr. Jozef Petrík, Gymnázium Lipany

Október 2018 Šarkaniáda 1. stupeň PaedDr. Katarína Janičová

Október 2018
Exkuzia - Knižnica P.O.
Hviezdoslava, Slniečko
Prešov

7. ročník Mgr. Alena Hrabčáková

22. október
2018

Medzinárodný deň školských
knižníc žiaci školy Mgr. Alena Hrabčáková

Október 2018 Mesiac úcty k starším Denný stacionár PaedDr. Katarína Janičová
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19. november
2018

Gašparko - divadelné
prestavenie

1.stupeň a MŠ Mgr. Mária Kromková

8. november
2018 Burza práce a informácií 8. a 9. ročník ÚPSVaR, Prešovský samosprávny kraj,

výchovný poradca Mgr. Ľubomír Bodnár
November
2018 Recykluj a vyhraj - súťaž MS a žiaci školy PaedDr.Gabriela Pellerová

Október -
november
2018

Jesenný beh zdravia,
jabĺčková párty

deti MŠ, žiaci
1.stupňa,
rodičia

Mgr. Silvia Radačovská, PaedDr. Katarína
Janičová

November
2018 Beseda s prokurátorom 7.-9. ročník Mgr. Mária Kromková

November
2018 Týždeň boja proti drogám žiaci školy Mgr. Mária Zdeneková, koordinátorka

prevencie
December
2018 Expert geniality show, súťaž žiaci 5.-9.

ročníka Mgr. Mária Ondrejová

December
2018

Šaliansky Maťko, súťaž v
prednese povestí

žiaci 1.-7.
ročníka Mgr. Alena Hrabčáková

6.
december.2018 Mikuláš v škole MŠ. žiaci školy Mgr. Nikola Karaffová, žiacka školská rada

December
2018 Vianočná akadémia rodičia a

verejnosť
Mgr. Silvia Radačovská, Mgr. Mária
Kromková

14. - 18. január
2019 Lyžiarsky kurz 7.A, 8.A - 35

žiakov Mgr. Ľubomír Bodnár

Február 2019 Valentín v škole žiaci školy Mgr. Nikola Karaffová, žiacka školská rada

Február 2019 Fašiangový karneval žiaci 1. stupňa,
deti MŠ Mgr. Katarína Janičová

Marec 2019 Mesiac knihy - Literárny kvíz
a aktivity

žiaci 0. - 9.
ročníka Mgr. Alena Hrabčáková

Marec 2019 Hviezdoslavov Kubín, súťaž v
prednese poézie a prózy

žiaci 1.- 9.
ročníka Mgr. Alena Hrabčáková

Marec 2019 Slávik Slovenska, Čirikloro žiaci 0.-9.
ročníka Mgr. Jozef Petrík, Mgr. Agnesa Kušnírová

Marec 2019 DJZ Prešov žiaci školy - 2.
stupeň Mgr. Mária Kromková

Marec 2019 Deň vody žiaci školy Mgr. Mária Šimová
Apríl 2019 Deň Zeme žiaci školy Mgr. Nikola Karaffová
Máj 2019 Kráľ moderného tanca žiaci z MRK Mgr. Mária Kopilcová
Máj - jún 2019 Škola v prírode žiaci 1. ročníka Mgr. Mária Zdeneková

Máj - jún 2019 Plavecký kurz žiaci 5. a 6.
ročníka Mgr. Ľubomír Bodnár

Jún 2019 MDD deti MŠ, žiaci
školy

Mgr. Ľubomír Bodnár, PaedDr. Gabriela
Pellerová

Jún 2019 Školské výlety žiaci 0.-9.
ročníka, MŠ triedni učitelia

Kalendár porád

Termín Čas Druh porady
24.8.2018 8.00 Pracovná porada
03.09.2018 8.00 Pedagogická rada
14.9.2018 13.30 Pracovná porada
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03.10.2018 14.15 Pracovná porada a pedagogická rada
29.10.2018 13.30 Pracovná porada
23.11.2018 13.30 Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok
03.12.2018 13.30 Pracovná porada
08.01.2019 13.30 Pracovná porada
28.01.2019 13.30 Hodnotiaca pedagogická rada za 1. polrok
01.03.2019 13.30 Pracovná porada
12.04.2019 13.30 Hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok
02.05.2019 13.30 Pracovná porada
29.05.2019 13.30 Pracovná porada
25.06.2019 13.30 Hodnotiaca pedagogická rada za 2. polrok
28.06.2019 13.30 Pracovná porada
01.07.2019 8.00 Záverečná pedagogická rada

SWOT analýza

Silné stránky školy

- dobré priestorové a materiálno-technické podmienky školy,

- príjemné prostredie tried a okolia školy,

- ŠkVP zameraný na zdravý spôsob života a regionálnu výchovu,

- organizovanie exkurzií, výletov, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a školy v prírode,

- možnosť individuálneho prístupu ku žiakom na vyučovaní vzhľadom na menší počet žiakov v triedach,

- široká ponuka záujmových útvarov a bohatá činnosť v CVČ,

- morálna a profesijná zodpovednosť pedagogických zamestnancov,

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie,

- starostlivosť o deti zo SZP a žiakov so ŠVVP (Národný projekt Škola otvorená všetkým a CVS)

- pozitívna atmosféra školy rodinného typu.

Slabé stránky školy

- neprítomnosť žiakov pochádzajúcich zo SZP a MRK na vyučovaní (záškoláctvo),

- priam čitateľská negramotnosť žiakov a slabé komunikačné schopnosti žiakov.

Príležitosti

- zavedenie nových foriem spolupráce medzi samosprávou a školou, vzbudenie záujmu žiakov o veci verejné -
viac zapojiť žiakov do činnosti obce, do udržiavania a rozvíjania kultúrnych tradícií a remesiel,

- výmena pedagogických skúseností (vzájomné hospitácie)

- v maximálnej miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb - rodičov a ich detí,

- poskytnúť poslucháčom vysokých škôl väčší priestor na realizáciu školskej praktickej prípravy budúcich
pedagógov, umožniť učiteľom školy podieľať sa na odbornom, metodickom a pedagogickom výcviku
poslucháčov vysokých škôl, čo zákonite núti učiteľov starať sa o vlastný odborný a metodický rast,
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. využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov - projekty,

- skvalitniť školskú web stránku i školský časopis.

Hrozby

- demografický pokles populácie,

- inteligenčný potenciál budúcich žiakov,

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

V oblasti vzdelávania:

- prispôsobiť obsah učiva aktuálnym požiadavkám doby a praxe, zapracovať témy podľa POP a v súlade s
platnými koncepciami a stratégiami,

- zachovávať tradície školy a špecifiká miestneho regiónu, prvky regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej
kultúry rozvíjať aj vo výchovno-vzdelávacom procese, a tým zvýšiť povedomie žiakov o hodnote našej
vidieckej krajiny,

- podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej
gramotnosti detí a žiakov, formovať u detí a žiakov kladný vzťah ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v
čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity žiakov v školskom klube detí, dbať o zvyšovanie
jazykovej kultúry žiakov na všetkých hodinách, zapojiť sa do projektov Čítame spolu, Záložka do knihy spája
školy, Čitateľský oriešok a pod.

Z: vedúca MZ 1. stupňa, vedúca PK SJL a ostatní vyučujúci

Termín: október 2018 a priebežne

- používať pri vyučovaní cudzích jazykov moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim,
uplatňovať moderné inovatívne metódy a formy výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiakov, ich
schopnosti a inteligenciu, pri vyučovaní eliminovať memorovanie a sústrediť sa na výučbu založenú na
tréningu a rozvoj jazykových kompetencií, zapojiť sa do aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať
jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov,

Z: učitelia cudzích jazykov

Termín: priebežne

- maximálne využívať dostupné IKT v škole, ako aj digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ,

- podporovať talentovaných a nadaných žiakov individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží,
korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu i regiónu,

Z: všetci vyučujúci

Termín: priebežne

- v spolupráci s obcami Krivany a Torysa a ÚPSVaR prijímať aktívne opatrenia na zlepšenie dochádzky,
správania a vzdelávacích výsledkov žiakov zo SZP a MRK, v spolupráci s rodičmi, poradentskými centrami i
individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelanostnú úroveň, riešiť problém záškoláctva. Využiť celodenný
výchovný systém (CVS) v rámci národného projektu ŠOV.

Z: triedni učitelia, ZRŠ a výchovný poradca, vedúci záujmových útvarov (NP ŠOV)
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Termín: priebežne

V oblasti výchovy

- v každodennom živote školy sústreďovať pozornosť na hodnotovú orientáciu žiakov, pri riešení problémov
uplatňovať toleranciu, žiakov vychovávať v duchu humanizmu, demokracie i pozitívneho vzťahu k životnému
prostrediu,

- rozvíjať u žiakov vzájomný rešpekt, spôsob vystupovania a etiku konania, pozornosť venovať výchove k
ľudským právam,

- účinne bojovať proti závislostiam a iným sociálno-patologickým javom, pozornosť venovať prevencii a
eliminácii šikanovania, kriminality, vandalizmu, záškoláctva, realizovať školské programy podpory zdravia,
zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu,

- rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu, zdravé
potraviny, zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín,

- realizovať v škole program environmentálnej výchovy, viesť žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, k
pozornosti na zdravú vodu, k zvýšeniu povedomia v oblasti separácie odpadov a k ochrane životného
prostredia,

- realizovať program prevencie obezity a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, formovať a upevňovať aktívny
vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu, hlavne počas hodín telesnej a športovej výchovy, rôznych
športových súťaží a športových krúžkov,

- zvýšenú pozornosť venovať estetickej úprave tried, viesť žiakov k vytváraniu estetického prostredia, zapájať
žiakov do výtvarných, hudobných, literárnych a iných súťaží.

Z: koordinátori, vedúca ŠJ, vyučujúci výchovných predmetov

Termín: priebežne

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Naším cieľom je budovať školu ako otvorený systém a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím a
radou rodičov.

Na plenárnom rodičovskom združení informovať rodičov a zákonných zástupcov žiakov o základných
problémoch školy, o jej programe a smerovaní. Všetky formy spolupráce s nimi zameriame na to, aby sa cítili
spolupartnermi školy vo výchove a vzdelávaní svojich detí, aby podporovali program školy i jej aktivity.

Na triednych aktívoch rodičov budeme pravidelne a pravdivo informovať o dosahovaných výsledkoch ich detí.

Naším cieľom je zapojiť rodičov do spoločenských, kultúrnych, športových akcií a podujatí školy, ako aj do
mimoškolskej činnosti detí. Vedenie školy plánuje spolupracovať s radou rodičov veľmi intenzívne a efektívne.

Škola chce byť aktívnou súčasťou miestnej komunity. Budeme aj naďalej spolupracovať s naším
zriaďovateľom (Obec Krivany) nielen v oblasti kultúrneho a spoločenského života, ale aj v oblasti skrášľovania
a zveľaďovania životného prostredia, v oblasti pomoci a úcty k starším a osamelým občanom. Budeme
spolupracovať aj pri organizovaní verejných humanitárnych zbierok, zberových aktivít a športových podujatí.

Spolupracovať budeme aj naďalej s Farským úradom v Krivanoch, s Obecným úradom v Toryse a jej
komunitnými pracovníkmi, s odborovou organizáciou, s políciou, aj s detským pediatrom, ÚPSVaR, sociálnou
kuratelou, s CPPPaP v Sabinove, so strednými školami v regióne a ďalšími organizáciami, inštitúciami a
občianskymi združeniami.

Všetky aktivity budeme vhodne medializovať a zverejňovať pre verejnosť prostredníctvom školského časopisu
Krivý Jany, na nástenkách školy i na školskej webovej stránke.
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Zodpovední: všetci organizátori a vyučujúci

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Výchovno-vzdelávací proces základnej a materskej školy sa realizuje v troch budovách. V areáli školy sa
nachádza aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, futbalové ihrisko, školský dvor a záhrada. Súčasťou
školy je aj zariadenie školského stravovania - školská jedáleň, ktorá poskytuje žiakom, zamestnancom a iným
stravníkom stravovacie služby.

V škole sa nachádzajú aj dve triedy materskej školy, samostatná spálňa a hygienické zariadenia.

Materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:

- 3 špeciálne učebne (počítačová, jazyková, učebňa fyziky a chémie),

- 12 učební (tried), štyri z nich vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením (interaktívne tabule),

- telocvičňa s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavená potrebným náradím a
cvičebným náčiním, posilňovňa,

- technicko-pracovné učebne s potrebným vybavením - školská dielňa a cvičná školská kuchynka,

- žiacka a učiteľská knižnica,

- priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti,

- priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov a rodičov (vrátane nového pódia
na chodbe),

- priestor pre školský klub detí (avšak len v triede 1. ročníka),

- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní,

- priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne so samostatnými uzamykateľnými skrinkami),

- priestory pre hygienu,

- ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy,

- učebňa v prírode - drevený altánok na výučbu žiakov v exteriéri školy.

Všetky priestory školy, vrátane MŠ s ŠJ, sú pokryté WIFI signálom.

Učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, doplnková literatúra sú tiež materiálno-
technickými pomôckami. Zabezpečenie výučby modernými učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.

Hlavný cieľ - priebežne skvalitňovať materiálno-technické podmienky pre výchovno-vzdelávací proces,
postupne estetizovať priestory školy i školského areálu, priebežne inovovať počítačovú učebňu a učebňu
fyziky a chémie potrebnou technikou a zariadením, ako aj priestory školskej knižnice.

Projekty

Názov projektu: Škola otvorená všetkým

Cieľ: Podpora inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ, skvalitnenie profesijných kompetencíí pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, zlepšenie výsledkov detí a žiakov zo SZP

Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Kromková
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Termín: október 2016 - 31.08.2019

Názov projektu: Školský mliečny program, Školské ovocie

Cieľ: Podpora spotreby mlieka, mliečnych výrobkov a ovocia pre deti v MŠ a pre žiakov v ZŠ

Zodpovedná osoba: Mária Bačová, vedúca ŠJ

Termín: 2018/2019

Názov projektu: Zelená škola

Cieľ: Realizácia environmentálnej výchovy v škole

Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Šimová

Termín: 2018/2019

Krátkodobé projekty:

- Preventívne projekty (Nenič svoje múdre telo, Ako poznám sám seba, Čas premien, Výchova k zdravému
životnému štýlu, Program rozvoja osobnosti),

- Záložka do knihy spája školy,

- Detský čin roka,

- Čitateľský oriešok,

- Kozmix,

- Strom života,

- Príbeh hudby a i.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Žiaci majú možnosť navštevovať aj záujmové útvary CVS v rámci NP Škola otvorená všetkým. V škole máme
zriadených 13 projektových záujmových útvarov, ktoré vedú pedagogickí zamestnanci školy.

Záujmové útvary ŠOV:

- Hry s niťami, Letom svetom, Malí remeselníci, Mladí muzikanti, Mladý chemik, Píšem, píšeš, píšeme,
Šikovníček, Škola hrou, Športové hry, Svet rozprávky, Tvorivé dielne, Virtuálny svet, Zdravotnícky

Činnosť týchto záujmových útvarov pozostáva z 1 hodiny prípravy na vyučovanie a 1 hodiny záujmovej
činnosti podľa plánu činnosti príslušného ZÚ.

Záujmové útvary - Vzdelávacie poukazy, CVČ :

 
Názov záujmového krúžku Vedúci
Čerkutka (folklórny) Mgr. Jozefína Prevužňáková štvrtok, 13.30 - 15.30
Basketbal Mgr. Martina Bodnárová streda, 14.00 - 16.00
Futbal Mgr. Ľubomír Bodnár pondelok, 13.30 -15.30
Kreatívny krúžok Mgr. Mária Zdeneková streda, 11.45 - 13.45
Rómsky svet Mgr. Mária Kopilcová streda, 13.30 - 15.30
Prírodovedný krúžok PaedDr. Katarína Janičová utorok, 13.00 -15.00
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Ručné práce a počítač PaedDr. Gabriela Pellerová utorok, 13.30 - 15.30
Z rozprávky do rozprávky Mgr. Mária Falatová štvrtok, 11.45 -13.45
Tvorivé hry Mgr. Silvia Radačovská štvrtok, 12.40 -14.40
Zelená škola Mgr. Mária Šimová štvrtok, 13.30 - 15.30
Čitateľský krúžok Mgr. Alena Hrabčáková utorok, 13.30 - 15.30
Spoločenské hry Mgr. Mária Ondrejová pondelok, 13.30 - 15.30
Poznávame prírodu Mgr. Nikola Karaffová štvrtok, 13.30 - 15.30
Futbal (1.stupeň) Mgr. Ľubomír Bodnár utorok, 14.00-15.00

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Režim práce a odpočinku v základnej a materskej škole zohľadňuje vekové a fyzické osobitosti detí a žiakov
školy. Pohybový režim žiakov zodpovedá potrebám vyvíjajúceho sa detského organizmu. Pohybový režim
všetkých žiakov je zabezpečený aj na troch hodinách telesnej a športovej výchovy. V rámci voľnočasových
aktivít a mimoškolskej činnosti (CVČ) žiaci navštevujú rôzne športové, tanečné a environmentálne záujmové
útvary. V priebehu školského roka sa žiaci 2. stupňa dvakrát zúčastnia účelového cvičenia a žiaci 1. stupňa
didaktických hier a cvičení v prírode.

Vyučovanie v škole je organizované podľa rozvrhu hodín. Rozvrh je zverejnený v každej triede a na webe
školy. Vyučovanie začína o 7.45 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky
medzi vyučovacími hodinami sú 5 a 10 - minútové, veľká prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a
trvá 15 minút. Počas veľkej prestávky žiaci odchádzajú vonku na školský dvor. Aktívny oddych žiakov je
neriadený pedagógmi (voľný pohyb žiakov v určenom priestore), pedagogickí zamestnanci však vykonávajú
nad žiakmi dozor podľa rozvrhu dozorov. V prípade nepriaznivého počasia sa prechádzajú po chodbách školy,
kde sa taktiež riadia pokynmi dozorkonajúcich učiteľov.

Režim stravovania: Na obed žiaci i zamestnanci odchádzajú po 4., 5. alebo 6. vyučovacej hodine. Obedňajšia
prestávka trvá 30 minút (13.00 - 13.30 hod.), desiatová prestávka je po 2. vyučovacej hodine od 9.20 do
9.30 hod. V rámci pitného režimu žiaci využívajú pitnú vodu z vodovodu. Aj v školskej jedálni sa výrazne
podporuje pitný režim stravníkov.

Žiaci i učitelia majú vhodné priestory na odkladanie odevov a obuvi (šatne a skrine), taktiež priestory pre
hygienu.

Čistota a údržba priestorov je v súlade s platnou legislatívou (harmonogram sanitácie je uvedený v
prevádzkových poriadkoch materskej i základnej školy).

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávania Pedagóg Termín od-do Poskytovateľ

Funkčné Mgr. Jozefína
Prevužňáková  MPC Prešov

Adaptačné Mgr. Mária Berdisová september 2018 - december
2018

ZŠ s MŠ
Krivany

Adaptačné Mgr. Mária Falatová september 2018 - jún 2019 ZŠ s MŠ
Krivany

Adaptačné Mgr. Nikola Karaffová september 2018 - jún 2019 ZŠ s MŠ
Krivany

Kvalifikačné Mgr. Jozef Petrík september 2017 - júl 2019 UK Bratislava
Aktualizačné, prípravné
atestačné Mgr. Jozef Petrík september 2017 - november

2018 MPC Prešov

Aktualizačné, prípravné
atestačné Mgr. Ľubomír Bodnár september 2017 - november

2018 MPC Prešov



30. 1. 2019 201901300533.html

file:///C:/aScAgenda/temp/201901300533.html 12/12

Vnútroškolská kontrola

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti na pedagogickom úseku, a teda aj hlavné úlohy v kontrolno-
hospitačnej oblasti sú rozpísané na jednotlivé mesiace v Pláne kontrolnej činnosti ZŠ s MŠ Krivany na rok
2018/2019. V pláne je aj konkrétne zameranie kontrolnej činnosti na nepedagogickom úseku.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Kromková

V Krivanoch, 1. októbra 2018

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 3.10.2018


