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ÚVOD 

Pracovné porady a schôdze v školskom roku 2018/2019 sa konajú podľa stanoveného 

harmonogramu spravidla prvý týždeň v mesiaci. Termíny zasadnutí MZ a PK sú určené v ich 

plánoch práce. Spravidla predchádzajú konaniu pedagogickej rady ako aj hodnotiacej 

pedagogickej rady. V zásade sa konajú najmenej štyrikrát ročne. Hodnotiace pedagogické 

rady sa konajú v termínoch daných plánom práce školy na príslušný školský rok. Termíny 

pracovných porád sa môžu meniť v prípade aktuálnosti a dôležitosti úloh, ktoré bude potrebné 

prerokovať s pedagogickou radou. Program sa môže dopĺňať podľa aktuálnosti. 

 

1 Časový a obsahový harmonogram pedagogických rád a pracovných 

porád 

 

Pedagogické rady 

Termín Druh porady Úlohy 

August  

27. 8. 2018 

Pedagogická rada Schválenie plánu práce školy a IŠkVP, ŠkVP. 

November  

20. 11. 2018 

Hodnotiaca 

pedagogická rada 

Hodnotiaca PgR o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho 

procesu a klasifikácií žiakov v prospechu a správaní za 1. 

štvrťrok školského roka. 

Január 

23. 1. 2019 

Hodnotiaca 

pedagogická rada 

Hodnotiaca PgR, klasifikácia výsledkov výchovno-

vzdelávacieho procesu a správania žiakov za 1. polrok 

školského roka. 

Apríl 

16. 4. 2019 

Hodnotiaca 

pedagogická rada 

Hodnotiaca PgR o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho 

procesu a klasifikácií žiakov v prospechu a správaní za 3. 

štvrťrok školského roka. 

Jún 

21. 6. 2019 

Hodnotiaca 

pedagogická rada 

Hodnotiaca PgR, klasifikácia výsledkov výchovno-

vzdelávacieho procesu  a správania žiakov za 2. polrok 

školského roka. 

Júl 

4. 7. 2019 

Pedagogická rada Vyhodnotenie plnenia ŠkVP, IŠkVP a Plánu práce školy. 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2018/2019. 
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Pracovné porady 

Termín  Úlohy 

September Organizačné zabezpečenie školského roka. Školský a Štátny vzdelávací 

program – pokyny k vypracovaniu UO, TVVP, IVVP. Rezortný informačný 

systém – RIS. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagógov. Správy 

z činnosti MZ, PK, ŠKD.  ŠOV – tvorba a naštartovanie krúžkovej činnosti. 

Účelové cvičenie. Aktuálna problematika. 

Október Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Projekt SME v škole – 

zapojenie školy do projektu. Krúžková činnosť. Mesiac úcty k starším. 

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov. 

Správy z činnosti MZ, PK, ŠKD. Zasadnutie rodičovského združenia 

a triednych aktív. Aktuálna problematika. 

November Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Hodnotiaca 

pedagogická rada k hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

k 1. štvrťroku. Testovanie 5 – 2018. Správy z činnosti MZ, PK, ŠKD. 

Plnenie a čerpanie rozpočtu školy. Aktuálna problematika.  

December Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Správy z činnosti MZ, 

PK, ŠKD.  Vianočná besiedka, večierky. Lyžiarsky výcvik, korčuľovanie. 

Plnenie a čerpanie rozpočtu školy. Finančný rozpočet na rok 2019. Aktuálna 

problematika. 

Január Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Hodnotiaca 

pedagogická rada k hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 

1. polrok. Zasadnutie rodičovského združenia a triednych aktív. Správy 

z činnosti MZ, PK, ŠKD. Finančný rozpočet na rok 2019. Aktuálna 

problematika. 

Február Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Správy z činnosti MZ, 

PK, ŠKD. Zber údajov výchovného poradenstva. Aktuálna problematika. 

Marec Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Deň učiteľov. Mesiac 

kníh. Spracovanie údajov výchovného poradenstva. Správy z činnosti MZ, 

PK, ŠKD. Aktuálna problematika.  

Apríl Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Hodnotiaca 

pedagogická rada k hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 
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k 3. štvrťroku. Testovanie 9 – 2019. Zasadnutie rodičovského združenia 

a triednych aktív. Správy z činnosti MZ, PK, ŠKD. Aktuálna problematika. 

Máj Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Škola v prírode. 

Prijímacie skúšky na SŠ. Správy z činnosti MZ, PK, ŠKD. Aktuálna 

problematika. 

Jún  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej porady. Deň detí. Koncoročné 

výlety a exkurzie. Účelové cvičenie. Hodnotiaca pedagogická rada 

k hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok. Pokyny 

k vypĺňaniu vysvedčení a uzavretiu triednej dokumentácie.  Správy 

z činnosti MZ, PK, ŠKD. Záverečná hodnotiaca správa. Aktuálna 

problematika.  

 

2  Zasadnutia rady školy 

Rada školy sa schádza podľa svojho plánu práce, spravidla 3-krát ročne. V prípade 

potreby, alebo na požiadanie členov rady aj mimoriadne. Riaditeľ školy podáva rade školy:  

1. Správu o výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok a 

hospodárení školy. 

 2. Školský vzdelávací program, Inovovaný školský vzdelávací program. 

 3. Plán práce na príslušný školský rok. 

 4. Správy z hodnotiacich pedagogických rád o dosiahnutých výsledkoch žiakov a správaní. 

 5. Pedagogickú dokumentáciu školy spracovanú RŠ v súlade so školským zákonom. 

 6. Vyžiadané podklady podľa potrieb rady školy v súlade s platnou legislatívou. 

 

3  Zasadnutia rady rodičov 

Rada rodičov sa schádza podľa schváleného plánu práce spravidla 3x ročne. V prípade 

potreby, alebo na požiadanie členov rady aj mimoriadne. Stanovené termíny: 

1. zasadnutie: 22. 10. 2018 

2. zasadnutie: 14. 1. 2019 

3. zasadnutie: 20. 5. 2019 

Riaditeľ školy podáva rade rodičov informácie :   
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1. Správa o výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok a 

hospodárení školy. 

 2. Školský vzdelávací program, Inovovaný školský vzdelávací program. 

 3. Plán práce na príslušný školský rok. 

 4. Informácie o dosiahnutých výsledkoch žiakov a správaní za dané hodnotiace obdobie. 5. 

Pedagogickú dokumentáciu školy spracovanú RŠ v súlade so školským zákonom, o ktorej 

musia byť zákonní zástupcovia (rodičia) informovaní. Napr. Školský poriadok. 

 6. Informácie týkajúce sa akcií, kultúrno-spoločenských podujatí a športových akcií 

organizovaných školou, exkurzií, výletov a pod. 

 7. Vyžiadané informácie v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou plánu zasadnutí rady 

rodičov sú zasadnutia triednych aktívov. 

 

4  Zasadnutia školského parlamentu  

Školský parlament zasadá pravidelne podľa plánu a podľa potreby. V žiackej samospráve 

pracujú zástupcovia žiakov 5. - 9. ročníka základnej školy. Činnosť ŠP usmerňuje poverený 

pedagogický zamestnanec – koordinátor. Školská samospráva pomáha: 

- zapájať a motivovať žiakov pre plnenie plánu práce školy, ŠkVP, IŠkVP, života 

v triedach,  

- navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole,   

- organizovať mimoškolskú činnosť v škole, 

- riešiť vzniknuté priestupky žiakov voči školskému poriadku,   

- odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im,  

- vytvoriť žiakom priestor pre tvorivosť, kreatívnosť, sebarealizáciu, aplikáciu kľúčových 

kompetencií – vedieť sa jasne a stručne vyjadrovať, komunikovať o veciach, ktoré ich 

trápia a rozširovať svoj rozhľad a formovať osobnosť žiaka. 

 

 

Plán porád bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 27.8.2018, s účinnosťou od 

1.9.2018. 

 

 

Mgr. Jana Smolková, v.r. 

                                                                                                         riaditeľka školy  
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