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Prijímacie skúšky 
 

Forma štúdia Študijný odbor Termín PS Počet 
tried  

Počet 
žiakov 

Denné štvorročné 
štúdium pre 
uchádzačov zo ZŠ 

Učiteľstvo pre materské 
školy a vychovávateľstvo  
7649 M 

5. 4. 2019 
 

4 100 

Dvojročné 
pomaturitné 
kvalifikačné štúdium 
externé 

Učiteľstvo pre materské 
školy a vychovávateľstvo  
7649 N (ak sa bude otvárať 
trieda ) 

25. 6. 2019 
 

1 30 

 

Maturitné skúšky 
 

Maturitné obdobie Forma maturitnej skúšky Termín maturitnej 
skúšky 

Mimoriadne skúšobné 
obdobie 

Ústna forma internej časti MS 11.september 2018 

Riadne skúšobné obdobie 

Externá časť maturitnej skúšky  
Písomná forma internej časti 
MS 

12.marec 2019 – SJL 
13.marec 2019 - CUJ 

Praktická časť odbornej zložky 24.-26.apríla 2019  
(CA od 08.04.2019) 

Príprava žiakov na MS 27.-31.máj 2019  
Ústna forma internej časti MS 3.-7.júna 2019 

(CA od 27.5.2019) 
 
 
 
 
 

Prázdniny 
Posledný deň 

vyučovania pred 
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin 
Začiatok 

vyučovania po 
prázdninách

jesenné  30. október 2018  
(utorok) 

31. október –  
2. november 2018 

5. november 2018  
(pondelok) 

vianočné  21. december 2018  
(piatok) 

23. december 2018  
– 7. január 2019 

8. január 2019  
(utorok) 

polročné  31. január 2019  
(štvrtok) 

1. február 2019  
(piatok)  

4. február 2019  
(pondelok) 

jarné  Žilinský kraj 1.marec 2019  
(piatok) 

4. marec  –  
8. marec 2019 

11. marec 2019  
(pondelok) 

veľkonočné  17. apríl 2019  
(streda) 

18. apríl –  
23. apríl 2019  

24. apríl 2019  
(streda) 

letné  28. jún 2019  
(piatok) 

1. júl –  
31. august 2019 

2. september 2019  
(pondelok) 



 
Odborná prax 

 
Forma odbornej 

praxe 
Študijný odbor  Ročník Termín konania 

Odborná prax 
(priebežná) v MŠ a 
ŠKD 

Učiteľstvo pre 
materské školy 
a vychovávateľstvo 

3.ročník 
4.ročník 
I.KPŠ, 
II.KPŠ 

01.októbra  2018 - 30.apríla 2019 
01.októbra  2018 - 30.apríla 2019 
01.októbra  2018 - 30.apríla 2019 
01.októbra  2018 - 30.apríla 2019 

Odborná prax 
(súvislá) v MŠ a 
ŠKD 

Učiteľstvo pre 
materské školy 
a vychovávateľstvo 

1.-2.roč. 
3.ročník 
4.ročník 

27.máj – 7. jún 2019 
20. máj – 7. jún 2019 
1. – 12. apríl 2019 

 
Riaditeľské voľno  -  12. - 13. marec 2019  ( počas  EČ a PFIČ MS) 
                                     5. apríl 2019 ( počas PS )  
    29.10.2018                    
 

13.10.2018 – celoškolské rodičovské združenie 

14.1.2019 - DOD 

10.6.2019 – rozlúčka s maturantmi, odovzdávanie maturitných vysvedčení a ocenení 

Porady : 

Štvrťročná – 12.11.2018 

Polročná – 28.1.2019   

Trištvrteročná – 15.4.2019 

Koncoročná pre 4. ročník + 2. ročník pomaturitného štúdia  – 20.5.2019  

Koncoročná pre 1.- 3.ročník – 24.6.2019 

Účelové cvičenia:  

12.10.2018 alebo 19.10.2018 

24.5.2019 

 

Úvod 

 

 Plán práce na školský rok 2018/2019 vychádza z analýzy predchádzajúceho školského roka, z plánu 
hlavných úloh ministerstva školstva, z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, z 
Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
zo smerníc a všeobecne záväzných nariadení Žilinského samosprávneho kraja. Plán práce slúži ako 
pracovný materiál,  organizačne zabezpečuje chod školy na daný školský rok a bude v prípade potreby 
aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zásahmi. V školskom roku 2018/2019 sa na Strednej 
odbornej škole pedagogickej budú vzdelávať žiačky v dennom štvorročnom štúdiu 7649 M učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo a žiaci diaľkového pomaturitného kvalifikačného štúdia 7649 N 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Pedagogický zbor tvorí 34 pedagógov, ktorí sa aj naďalej 
budú snažiť rozvíjať vedomosti, schopnosti a nadanie žiačok v čo najväčšej možnej miere.  
 V školskom roku 2018/2019 bude vypracovaná smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov. Má 
zabezpečiť rovnaké podmienky na hodnotenie získaných vedomostí a zručností žiakov bez ohľadu na to, 



ktorý vyučujúci daný predmet vyučuje. Je povinnosťou každého pedagogického pracovníka dodržiavať 
prijaté zásady. 
 Vzhľadom na populačnú krivku a reguláciu počtu žiakov v školách vykonávanú Žilinským 
samosprávnym krajom sa škola snažiť zlepšiť svoje bodové ohodnotenie, v zmysle vyhlášky č. 252/2018, 
ktorou sa ustanovujú kritériá na určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 
a v zmysle všeobecne záväzných nariadení ŽSK, na základe ktorého sa určuje najvyšší počet žiakov, ktorých 
bude možné prijať do prvého ročníka. Keďže normatívne financovanie závisí od počtu žiakov školy, 
budeme sa snažiť uspieť v oblastiach, ktoré sú zásadné pre možnosť zvýšenia počtu žiakov prijatých do 
prvého ročníka.  
 

Ciele v školskom roku 2018/2019 
 

1. Zlepšiť výsledky externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry 
a cudzích jazyk nad priemernú celoslovenskú úroveň. 

2. Zlepšiť výsledky praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky. 

3. Zapájať sa do celoslovenských kôl súťaží a predmetových olympiád, medzinárodných kôl súťaží. 
4. Dôslednou kontrolou triednych učiteľov zlepšiť dochádzku žiakov na vyučovací proces. 
5. Vypracovať maturitné témy v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
6. Rozvíjať spoluúčasť rodičov pri riešení pri riešení aktuálnych problémov vo všetkých oblastiach 

školy. 
7. Neustále zvyšovať imidž školy a podnecovať spolupatričnosť žiakov so školou. 
8. Zaviesť akreditovaný vzdelávací program zameraný na tvorivú dramatiku. 

 
Ciele budú rozpracované v aktuálnych úlohách vyplývajúcich zo zasadnutí gremiálnych porád, 
pedagogických rád a pracovných porád. 
 

 
Základné údaje o žiakoch a pedagogických zamestnancoch 

 
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec  

P. č. Vedúci zamestnanec Meno a priezvisko 

1. riaditeľka školy Ing. Katarína Hanková 

2. zástupkyňa riaditeľky PhDr. Anna Badínová 

3. zástupkyňa riaditeľky PhDr. Tatiana Nátherová 

4.  zástupkyňa riaditeľky pre prácu v ŠI Mgr. Radoslava Stuchlá 

 

Pedagogický zamestnanec špecialista  

P. č. Pedagogický zamestnanec  Meno a priezvisko 

1. výchovný poradca Mgr. Hana Laurová 

2. kariérový poradca Mgr. Hana Laurová 

3. vedúci predmetovej komisie 1 PaedDr. Eva Mazanová 

4. vedúci predmetovej komisie 2 Mgr. Lenka Chrobáková Línerová 

5. vedúci predmetovej komisie 3 Mgr. Alena Klusková 



6. vedúci predmetovej komisie 4 Mgr. Alena Kamarýtová 

7. vedúci predmetovej komisie 5 PhDr. Jarmila Pavelcová 

8. koordinátor environmentálnej 
výchovy 

RNDr. Marieta Pišková 

9. koordinátor zavádzania IKT 
a spravovania webovej stránky 

Ing. Gabriela Rafajová 

10. koordinátor prevencie  PhDr. Edita Rešetárová 

11. koordinátor ľudských práv Mgr. Tomáš Urík 

12. koordinátor SOČ Mgr. Emília  Javornícka        

13. koordinátor žiackej školskej rady  Mgr. Natália Zajacová 

14. koordinátor praktického 
vyučovania 

PhDr. Tatiana Nátherová 

15. koordinátor maturitných skúšok PhDr. Anna Badínová 

Pedagogický zamestnanec špecialista – triedny učiteľ 

P. č. Pedagogický 
zamestnanec  

Meno a priezvisko Trieda Počet žiakov 

1. triedny učiteľ Mgr. Ivana Kamonová I.A 19 

2. triedny učiteľ PhDr. Tatiana Nátherová I.B 21 

3. triedny učiteľ PaedDr. Slávka Sudorová I.C 21 

4. triedny učiteľ Mgr. Natália Zajacová I.D 19 

5. triedny učiteľ  PaedDr. Eva Mazanová II.A 22 

6. triedny učiteľ   PaedDr. Ľubica Nechalová, PhD.   II.B 20 

7. triedny učiteľ  Mgr. Alena Kamarýtová II.C 22 

8. triedny učiteľ  Mgr. Alena Klusková II.D 21 

9. triedny učiteľ  Mgr. Tomáš Urík III.A 20 

10. triedny učiteľ  Mgr. Marián Čupec III.B 23 

11. triedny učiteľ  Mgr. Iveta Marčeková III.C 23 

12. triedny učiteľ  Mgr. Hana Laurová III.D 24 

13. triedny učiteľ  PaedDr. Ľubica Kučerová IV.A 20 

14. triedny učiteľ PhDr. Jarmila Pavelcová IV.B 21 

15. triedny učiteľ  Mgr. Edita Rešetárová IV.C 20 

16. triedny učiteľ  Mgr. Zuzana Jurečková IV.D 21 

17. triedny učiteľ  Ing. Gabriela Rafajová I.KPŠ 28 

18. triedny učiteľ  PhDr. Tatiana Krelová II.KPŠ 20 



Organizácia účelových cvičení, kurzu ochrany života a zdravia, kurzu zimných a letných pohybových 
aktivít 

 
Účelové cvičenia: 
Jesenné účelové cvičenie sa bude konať 12.10.2018 alebo 19.10.2018 (podľa počasia). Jarné účelové 
cvičenie sa bude konať 24.5.2019. 
 
Kurz ochrany života a zdravia: 
Triedy III.A a III.D v dňoch od 24.9.2018 do 26.9.2018. 
Triedy III.B a III.C v dňoch od 3.10.2018 do 5.10.2018. 
 
Kurzy zimných a letných pohybových aktivít: 
Kurz zimných pohybových aktivít pre žiačky prvých ročníkov je plánovaný na február 2019. Kurz letných 
pohybových aktivít pre žiačky druhých ročníkov je plánovaný na jún 2019. 
 
 
Plán práce je konkretizovaný v plánoch kontrolnej a hospitačnej činnosti zástupkýň riaditeľky školy, 
v plánoch vedúcich predmetový komisií, v plánoch koordinátorov a triednych učiteľov, ktoré sú prílohami 
plánu práce školy na školský rok 2018/2019. 
 
 
 
 
          Ing. Katarína Hanková, v. r.  
                   riaditeľka školy 

 

 

 


