Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota
Program práce na mesiac september  2016

I. Hlavné úlohy školy:
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017  dňa 5.9.2016:
	7:00 – 8:00   hudba na vstupnom dvore, štátna hymna, pódium, zástavy.
				Z: Drak, Richter, Gverino, Fazekaš
	7:30 – 8:00   usmerňovanie žiakov	 do tried.	Z: Mátéová, Vašeková
	do 8:00   lavičky na šk. dvor pre 1. r. (58 ž.).	Z:Oravcová, Demková + chl. z IX. roč., Gverino, Fazekaš
	7:40 – 8:30   privítanie žiakov, príp. rodičov v triedach, previesť základné a neodkladné zisťovanie 
	                      údajov		Z: tr. uč.
	8:30 –  slávnostné otvorenie šk. r. na asfaltovom ihrisku v areáli školy + pasovanie prvákov 
			Z: vedenie školy, Šimková, Szabová
	9.30 (resp. po skončení slávnostného otvorenia) - zasadnutia TRZ pre rodičov žiakov 1. ročníkov   Z: TU
	Prváci sa medzitým zoznámia s priestormi ŠKD.	Z: vychovávateľky      
	7:30 – cca 9:30 – fotografovanie a kamera	Z: Richter, Kováčová	
	Ďalšie úlohy triednych učiteľov na pondelok 5.9.:
Aktualizovať zoznamy a počty ž. vo svojich triedach. Stav nahlásiť do kancelárie svojej ZRŠ do 10:00 (každý tr.uč.! - aj v prípade zoznamu bez zmien).

Aktualizovať záujemcov o školské stravovanie a menný zoznam doručiť do ŠJ do 10:00.
Rozdať v 1. roč. záujemcom o školské stravovanie písomné prihlášky (ŠJ doručí každej triede).
Zistiť záujem o návštevu  ŠKD v spolupráci s vychovávateľkami ŠKD,  upozorniť na zaplatenie poplatku.
	Prebrať „Vnútorný poriadok školy pre žiakov“ a „Výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri školskej práci“ – zapísať informáciu o tom do tr. knihy (do kolónky Poznámky) a zoznam žiakov s ich podpismi uložiť ako doklad  k dokumentácii TU
	Pracovné stretnutie – prerokovanie aktivít a akcií v šk.r. 2016/2017.

	T: 5.9. o 10.00 v MMU4			       Z: všetci ped. a odb. zamestnanci
Utorok 6.9. -  prvý vyučovací deň podľa rozvrhu hodín, 
	  fotenie nových žiakov a zamestnancov na čipové karty o 9.00 hod	Z: Richter, tr. uč.
	Triedni učitelia - vyplniť a odovzdať na podpis riaditeľovi školy a opečiatkovanie nasledovnú triednu dokumentáciu:

	tr. knihy a kl. záz. (vypísať bez zoznamu žiakov)	T: 5.9.
	vypísať zoznamy žiakov do tr. kn., kl. záz.	T: 16.9. (najskôr)
tr. výkazy a katalógové listy		T: 16.9. (najskôr)

Výmena poškodených učebníc zo skladu.
		T: 6.9. – 9.9. počas veľkej prestávky!	Z: Runyayová, tr.uč., príp. vyučujúci predmetov 
	Vypracovať analýzy tried.

	T: do 12.9. 		Z: TU
	T: do 30.9. 1. a 5. roč.
	Pripraviť podklady a dokumentáciu pre zaradenie žiakov, kt. navštevujú SRL.

	T: do 9.9.		Z: TU – odporučenie od lekára
			Z: Drak – testy zdatnosti
			Z: Lajgútová - CPPPaP
	Zabezpečiť a pripraviť podklady pre žiakov, ktorí budú oslobodení od povinnosti vyučovania niektorého predmetu.

		T: 9.9.		Z: tr.uč.
	Vydať rozhodnutia pre týchto žiakov. Následne odovzdať ich rodičom rozhodnutia na protipodpis. 

		T: 14.9.		Z: RŠ, ZRŠ, TU
	Vzdelávacie poukazy:

	Vytlačiť a vydať podľa aktuálneho zoznamu ž. jednotl. tried

	T: do 9.9.		Z: Vincelová, tr. uč.
	Zozbierať poukazy pre krúžkovú činnosť a ŠKD a následne odovzdať ZRŠ Vincelovej

	T: najneskôr 19.9.		Z: ved. krúžkov a vych. ŠKD
	Urobiť administráciu a protokoly o vydaných a zozbieraných poukazoch zaslať na MsÚ OŠ

	T: do 29.9.		Z: Vincelová 
	Úprava obsahu vyuč. predmetov do IVVP žiakom so ŠVVP
	T: do 16.9.		Z: vyučujúci
OČaP  II.st. -      Teoretická časť (4. – 6. vyuč. hodina)

		T: 14.9.		Z: Antalová
	Praktická časť (2. – 6. vyuč. hodina)
      T: 16.9.	Z: Antalová

	Festival jazykov pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

		T: 19.9. – 23.9.		      Z: všetci vyučujúci ANJ, KZK a KCJ 3.-9. roč. 

	Seminár Aitec  pre učiteľov I. stupňa z predmetu PRVOUKA.

	T: 21.9.		Z: všetci zaregistrovaní
	Zasadnutie pedag. rady - „Správa ...“ za školský rok 2015/2016.

		T: 28.9.		Z: RŠ, ped. zam. 

	Rodičovské združenie – celoškolské + triedne.

	T: 26.9. o 16.15		     Z: všetci ped.zam. a odb. zam.
	Zberové aktivity – zber papiera a gaštanov.
		T:od 3.10.		Z: Molnárová


Výchovno – vzdelávacie úlohy:
Výchovné poradenstvo:
1.	Zostaviť plán práce výchovného poradcu na  šk.r. 2016/2017 
2.	Pripraviť pre začlenených žiakov materiály /fotokopie IVVP/ a zaslať na SŠ podľa rozmiestnenia žiakov – v spolupráci so ŠP a podľa potreby
3.	Informovanosť žiakov  -  nástenné noviny, prehľad SŠ v okrese i mimo, aktuálne novinky v sieti SŠ – po porade výchovných poradcov, obnoviť nástenku VP, utorok zriadiť ako poradenský deň.
4.	V spolupráci so školským špeciálnym pedagógom na našej škole podieľať sa na procese integrácie žiakov so špeciálnymi pedagogicko-psychologickými potrebami do vyučovacieho procesu, spolupracovať na tvorbe individuálnych učebných plánov pre žiakov s poruchami učenia
5.	V spolupráci s CPPPaP a TU previesť so žiakmi 9. roč. besedu  a testovanie Kroky k povolaniu  so zameraním na výber SŠ a budúceho povolania/v oblasti Proforientu/ Účasť na porade VP
6.	Podľa  potreby zriadiť  pre  žiakov 1.stupňa  BUBU-klub, 2.stupňa R-klub - v spolupráci   so ŠP, TU,  rodičmi, CPPPaP
7.	Konzultácie s TU – do plánov triednických hodín zaviesť aj výchovu k voľbe k povolania
8.	Rôzne - podľa potreby

Špeciálno – pedagogické poradenstvo:
Zostaviť plán práce školskej špeciálnej pedagogičky na  šk.r. 2016/2017 – Pedagogicko-organizačné pokyny 2016/2017
Aktualizovať zoznam začlenených.
Prejsť jednotlivé IVVP a zabezpečiť prípadnú  rediagnostiku začlenených žiakov s spolupráci so CPPPaP, CŠPP.  
Pripraviť Úpravu učebných osnov začlenených žiakov podľa odporúčaní CPPPaP, CŠPP.
	Dyslektici, dysgrafici, dysorografici - v predmetoch SJL, CUJ

Dyskalkulici – MAT
	 		T: 19.9.        			  				 Z: všetci vyučujúci, Dávidová

	Pripraviť podklady k vyučovaniu špecifických predmetov RŠF- Rozvíjanie špecifických funkcií, ILI- Individuálna logopedická intervencia pre žiakov s poruchami učenia.

Pripraviť a odoslať podklady k žiadosti o osobné náklady na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
			T: 20.9.       			  			 	Z: Lajgútová, Dávidová

MZ – I.stupeň:
Pasovanie prvákov
		   T: 5.9.	 		Z: Šimková, Szabová
2.     Pripraviť podklady a dokumentáciu pre zaradenie žiakov, kt. navštevujú SRL.
	T: do 9.9.			Z: TU – odporučenie od lekára
				Z: Drak – testy zdatnosti
				Z: Lajgútová - CPPPaP
3.	Cvičenia v prírode + Môj rodný kraj (REV)– - 4. roč. : Kurinec.
		T:určí sa			Z: Revúcka
4. 	 Deň Eura – blokové vyučovanie
		T:  určí sa			Z: Husmanová
5.     Príprava Festivalu jazykov pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
		T: 19. - 23.9.			Z: všetci vyučujúci ANJ, KZK a KCJ 3.-9. roč. 

	Seminár Aitec  pre učiteľov I. stupňa z predmetu PRVOUKA.

	T: 21.9.			Z: všetci zaregistrovaní
	Európsky deň bez áut
		   T: 22.9.					Z: Kalmárová
	Zapojiť sa v spolupráci s II. stupňom do česko-slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha	
		T: do 25.9.			Z: Oravcová, Husmanová


PK – SJL:
Uskutočniť literárno-dejepisnú exkurziu po Gotickej ceste pre žiakov 5. - 6. ročníka v spolupráci s PK GEG - DEJ
		T: september/október			Z: Murínová
	Uskutočniť informatívne hodiny v školskej knižnici 

                                T:  september                      			Z : vyuč. SJL 
 3.    Zapojiť sa v spolupráci s I. stupňom do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: 	Čítam, čítaš, čítame
		T: do 25.9.			Z: Oravcová, Husmanová 
 4.   Dôkladne zopakovať učivo zo SJL z predchádzajúceho ročníka
		T: september			Z: všetci vyuč. SJL
 5.    Začať s prípravou na súťaže:	
		 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas ( prednes slovenskej rozprávky v Drienčanoch)
		Timravina studnička (prednes pôvodnej slovenskej prózy)
		Dobšinského rozprávkový Gemer (vlastná tvorba - rozprávky)
        		T: priebežne			Z: všetci vyuč. SJL

PK – CUJ:
Rozdelenie jednotlivých skupín do učební, dohodnúť sa na spôsobe zapisovania do TK.
                           T: 5. 9.                                                        Z: Vašeková 
	Objednanie učebníc a pracovných zošitov pre všetkých žiakov a vyučujúcich.

	T: 12. 9.                              	Z: Astalošová,  Šimková, Vašeková
	Zrealizovať predplatné časopisov pre I. a II. stupeň podľa záujmu žiakov.

	T: 17. 9.                              	Z: Vašeková
	Príprava Festivalu jazykov pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

		T: 19.-23. 9. 	Z: všetci vyučujúci CUJ
	Aktualizácia nástenných novín pre cudzie jazyky.

	T: 30. 9.                              	Z: Hrončeková, Antalová, Gondová
	Zabezpečenie chýbajúcich učebných pomôcok.
           T: priebežne                                                                Z: Vašeková


6. PK – MAT, INF:
Napísať vstupné previerky  (štandardy) z matematiky .
                                         T: september                                           Z: vyučujúci MAT
	Začať s prípravou na olympiádu z MAT a ďalšie súťaže podľa  rozpisu dohodnutom na PK.

                      		T: priebežný                                          Z: menovaní referenti 
 3.    Zabezpečiť pracovné zošity pre všetky triedy – 5. 6. 7. 8. 9. ročník
                                           T: september                                          Z: Magyarová
4.     Pripraviť a zrealizovať DEŇ FIG
                                           T: september                                          Z: Magyarová
5.     Vypísať témy RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 			T: september                                          Z: vyuč. MAT a INF

PK – BIO, CHE, FYZ, THD:
Zahájiť výučbu podľa schválených TVVP
T: 6.9.                                                                	  Z: všetci členovia PK
Získať žiakov pre prácu krúžkov
T: september                                                   	  Z: vedúci krúžkov
Vypracovať návrhy tém ročníkových prác
T: do konca septembra                                  		  Z: vyučujúci v TT
Zorganizovať exkurziu pre 7.ročník do čistiarne odpadových vôd
T: IX.-X.                                                             	  Z: Novodomský
Propagovať a získavať žiakov na súťaže
T: september                                                 		  Z: vyučujúci BIO, CHE, FYZ  
Pripraviť pre žiakov pracovné listy a ich používaním prispievať k čítaniu s porozumením                                             
  Z: vyučujúci BIO, CHE, FYZ        
PK – VYV, VYU, HUV, TSV:
1.    Zasadnutie výboru pre rozlosovanie kalendára športových podujatí pre šk. rok 2016/2017
                            T : september				  Z : Antalová
2.    Okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev žiakov a žiačok  - okresné kolo 
                            T : september          			  Z : Antalová
3.    Penaltový festival  
                            T : september				  Z: Drak

9.     PK – DEJ, GEG, OBN, ETV, NBV:
1.     9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia- rozhlasová relácia
T: do 9. 9.				     Z: Murínová
	Exkurzia -Vojenské múzeum vo Svidníku – 8. a 9. ročník

T: september- október			    Z: Krnáčová, Hrivnáková
	Exkurzia – Vojenské múzeum vo Svidníku – Duklapre žiakov 8. a 9. ročníka

            T: september – október                                                      Z: Hrivnáková, Krnáčová
4.     Deň bez aut – v spolupráci s koordinátorom dopravnej výchovy                                                                                                                     
            T: september                                                                       Z: Sakálová

Ochrana zdravia a zdravý životný štýl:
1. Dokončiť úpravu tried, uteráky a mydlo pre žiakov,  kvetinovú výzdobu a tematickú  nástenku   podľa ročníkov
               T: do 30. septembra                                                      Z: TU
2. Uskutočniť zasadnutie koordinačnej skupiny
               T. september                                                                 Z: Magyarová           

ŠKD:
1.       Privítanie detí 1. roč. a oboznámenie ich s priestormi školského klubu.
                           	 T:5.9.                                                     	      Z:  vych. 1. roč.
2.      Vyexpedovať poštové  poukážky  za mesiac október, I.roč. – september, október.
		T: 6.9.	      Z: vš. vych.
3.      Vypracovať vnútorný poriadok ŠKD + rozvoj čitateľskej gramotnosti, pravidlá bezpečného školského klubu, zdravie a bezpečnosť detí v ŠKD.
		T:6.9.	      Z: vš. vych.
4.      Zdravotná výchova – Svetový deň prvej pomoci – Hra rybačka.
		T: 12.9.	      Z: Babičová + vš. vych.
5.      Dopravná výchova – Európsky deň bez áut – vychádzka.
		T:  22.9.	      Z: Vilhanová                                                                                             
6.     Kresba na asfalt – To naj z letných prázdnin.
                               	T: 23.9.                                                             Z: Bobeková, Molnárová N.
7.     Gemerský jarmok – rozvoj finančnej gramotnosti.
		T: 30.9.	     Z: Vilhanová + vš. vych.

Prierezové témy:
1.stupeň
     VMR: Výchova v rodine, rodičovská láska, jej význam v živote dieťaťa – maľba, kresba.
	 Prázdniny – moje najkrajšie zážitky.
      ENV: 16.9. Svetový deň výživy.
      MEV: Učebňa IFV – pravidlá správania sa v učebni, zariadenie učebne.
      MUV: 21.9. Medzinárodný deň mieru
	  26.9. Európsky deň jazykov
      REV: Môj rodný kraj.
      DOV: Európsky deň bez áut.
      OŽZ: Význam poskytnutia prvej pomoci – 12.9.
2.stupeň
    VMR:    Slušnosť, tolerancia, priateľstvo.
     ENV:  - Šetrenie energiou - svetelnou, vodnou,...  /priebežne, neustále/ 
   - Aktivity environmentálnej výchovy podľa plánov MZ a PK.
 	   -22.9. -Medzinárodný deň bez áut.
     DOV:   - Bezpečná cesta  do školy aj zo školy.
	   - Základné pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli, kolobežke a kolieskových korčuliach.
	   - Technický stav bicykla.
	   - Používať prilbu pri jazde, chrániče kolien, lakťov a rúk.
     OSR:  Medzinárodný deň mieru – nástenka UNICEF- v rámci jednotlivých tried
                 Začiatok 2.svetovej vojny- rozobrať a výchovne využiť na TH a vyuč. hod.
                 Deň holokaustu – relácia v školskom rozhlase 
Projektová činnosť:

1. Projekt Erasmus +
		T: priebežne	Z: Matúš
2.Elektronizácia testovania
 		T: priebežne	Z: vedenie školy

Kontrolná činnosť:

Triedna dokumentácia – RŠ, ZRŠ
	TVVP a dokumenty školy – ZRŠ 1. a 2.
Rozvrhy hodín – ZRŠ
Účelové cvičenia, plán a realizácia – RŠ
Dokumentácia ŠKD – RŠ, VV
Kontrola plánov – RŠ, ZRŠ
	Správa o dosiahnutých výsledkoch – RŠ


	
V Rim. Sobote 31. 8. 2015			 	          


							 RNDr. Peter  N ô t a
						                    riaditeľ školy			    

