
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,  
Rehoľná 2, Košice – Krásna 

 
 
 
 
 

 
 

 

Plán práce  
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 
Rehoľná 2, Košice - Krásna 

školský rok 2013/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Košice 09. 08. 2013     Spracovala: PaedDr. Veronika BECOVÁ 
         riaditeľka školy 
 
 
 
 
 



ÚVOD 
Školský rok 2013/2014, jeho prvá polovica bude v znamení zavŕšenia jubilejného roku sv.  

Cyrila a Metóda, kedy sme počas celého kalendárneho roka slávili príchod vierozvestcov na 
územia Veľkej Moravy a územie dnešného Slovenska. 
 

1. Všeobecné informácie a pokyny 
Organizácia školského roka  
Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra  
2013 (pondelok).  
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 (piatok). 
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa 27.  
júna 2014 (piatok). 
jesenné prázdniny - 30. október –1. november 2013 
vianočné prázdniny - 23. december 2013 – 7. január 2014 
polročné prázdniny - 3. február 2014 
jarné prázdniny Košický a Prešovský kraj - 3. marec –7. marec 2014 
veľkonočné prázdniny - 17. apríl –22. apríl 2014 
letné prázdniny - 30. jún –29. august 2014 
 
    V rámci plánu práce v plnom rozsahu akceptovať úlohy vyplývajúce z Pedagogicko- 
oragnizačných pokynov MŠVVaŠ – SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky) pre školy a školské zariadenia v nadväznosti na doplnok ABŠÚ 
k pedagogicko- organizačným pokynom. Požiadavky zriaďovateľa sú rozpracované 
v Doplnku k pedagogicko- organizačným pokynom pre školy a školské zariadenia na školský 
rok 2013/14 platný pre katolícke školy v Košickej arcidiecéze. 
V súlade s POP MŠVVaŠ SR sledovať prípravu testovania žiakov 5. ročníka základných 
škôl: 
Na vybraných základných školách bude v novembri 2013 prebiehať pilotné overovanie  
testovacích nástrojov a organizačného zabezpečenia Testovania 5. 
Generálna skúška testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym  
postihnutím) pod názvom GS Testovanie 5-2014 sa uskutoční v novembri 2014 na  
základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra  
a matematika. Riadne Testovanie 5-2015 sa uskutoční v novembri 2015. 
 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym  
postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2014 sa uskutoční 12. marca 2014 (streda)  
z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,  
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. 
Náhradný termín testovania sa uskutoční 25. marca 2014 (utorok). 
Na vybraných základných školách bude v období január – február 2014 prebiehať  
pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. 
 
V súvislosti s tvorbou nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva  
(ďalej len „RIS-RŠ“) v priebehu školského roku 2013/2014 bude spustená pilotná 



prevádzka zamestnancov rezortu školstva a je plánovaná pilotná prevádzka registra detí,  
žiakov a poslucháčov, ktorá sa bude týkať celej sústavy škôl a školských zariadení. 
Predpísaný zber počtu žiakov pre normatívne financovanie (EDUZBER) a predpísané  
štatistické výkazy sa budú v školskom roku 2013/2014 okrem klasického spôsobu  
vykazovať aj v pilotnej prevádzke RIS-RŠ. 
 
PROGRAM  HLAVNÝCH ÚLOH V OBLASTI VZDELÁVANIA 

1. Poskytovať aktuálne informácie v oblasti výchovného poradenstva v rámci 
konzultačných hodín východného poradcu 

 Z: Mgr. E. Timková 

 T: stály 

2. Aktívne sa zapájať do súťaží a olympiád 
- výtvarná výchova Z: Mgr. S. Pavlík 
- slovenský jazyk a literatúra Z: Mgr. J. Zajdelová 
- matematika Z: Mgr. M. Zreľáková 
- fyzika Z: Mgr. M. Beregszási 
- chémia Z: Mgr. J. Sabolová 
- náboženstvo Z: Mgr. A. Králová 
- telesná výchova Z: Mgr. J. Kardoš 
- prírodopis Z: Mgr. M. Zreľáková 
3. Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce 
a. výchovného poradcu Z: Mgr. E. Timková 
b. koordinátora prevencie drogových závislostí Z: Mgr. P. Čopík 
c. koordinátora environmentálnej výchovy Z: Mgr. M. Zreľáková 
d. koordinátora informatizácie Z: Mgr. M. Beregszási 
e. koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 Z: Mgr. A. Králová 

     g.  koordinátora Testovania 9 Z: Mgr. E. Timková 

   4. Pripraviť Deň otvorených dverí ZŠ s MŠ sv. M. Križina 
 Z. Vedenie školy 
   PaedDr. Fecková 
 T: november 2013 

5. Zabezpečiť a organizačne pripraviť zápis do prvého ročníka. 
 Z: RŠ a PaedDr. F. Fecková 
 T: január 2013 

6. Zabezpečiť a organizačne pripraviť celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. 
 Z: Mrg. E. Timková 
 T: 2014 

7. Sledovať pilotný projekt Testovanie žiakov 5. Ročníka v predmete slovenský jazyk 
a literatúra a matematika Z: Mgr. Marcinčáková, SJaL 

     Mgr. Beregszási M 
8. Podľa záujmu žiakov zorganizovať exkurziu do Viedne 

 Z: Mgr. M. Jevčáková 
 T: podľa dohody 



PREDMETOVÉ KOMISIE 

V šk.r. 2013/2014 budú na našej škole pracovať nasledovné predmetové komisie 
a metodické združenia: 

MZ roč. 1.-4., ŠKD a mimošk. činnosť špec. pedagogiky vedúca: PaedDr.F. Fecková 

PK matematiky a informatiky  vedúca: Mgr. M. Zreľáková 

PK prírodovedných predmetov  vedúci: Mgr. M. Beregsászi 

PK slov. jazyk a literatúra a cudzie jazyky  vedúca: Mgr. J. Zajdelová 

PK spoločensko-vedných predmetov  vedúci: Mgr. P. Čopík 

PK náboženstva  vedúca: Mgr. A. Kráľová 

PK výchovných predmetov   vedúci: Mgr. S. Pavlík 

 

 Plán pedagogických rád v školskom roku 2013/14 

1. Úvodná pedagogická rada školského roka 2013/14 sa uskutoční v stredu 4. 9. 2013 

2. Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok školského roka 2013/14 sa uskutoční v stredu 
13. novembra 2013 

3. Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2013/14 sa uskutoční v stredu 22.  januára 
2014 

4. Hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok školského roka 2013/14 sa uskutoční v stredu 
16. apríla 2014 

5. Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2013/14 sa uskutoční v pondelok 23.júna 
2014 

6. Hodnotiaca pedagogická rada školského roka 2013/2014 sa uskutoční 30.júna 2014 

 

Plán zasadnutí rodičovského spoločenstva 

Triedne rodičovské spoločenstvo a plenárne zasadnutie rodičovského spoločenstva sa 
uskutoční v stredu 18. 9. 2013 

Konzultácie pre rodičov a prospechu a správaní žiakov sa uskutočnia: 

- v stredu 20. novembra 2013 
- v stredu 15. januára 2014 
- v stredu 23. apríla 2014 
- v stredu 4. júna 2013 



 
Záver 

Plán práce školy je záväzným dokumentom pre všetkých zamestnancov školy. Je 
rozpracovaný v čiastkových plánoch a realizovaný mesačným plánom práce. Aktuálne zmeny 
v činnosti sú prípustné. 

 

Plán práce Základnej školy s materskou školou sv. M. Križina bol schválený v pedagogickej 
rade školy dňa 4. septembra 2013. 

 

 

 

 

 
 


