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01.09. Deň ústavy SR – štátny sviatok   

02.09. Slávnostné otvorenie školského roka o 8,30 hod. RŠ, ZRŠ, všetci PZ a OZ 

02.09. Pracovná porada o 10,30 hod. v zborovni školy RŠ, ZRŠ, všetci PZ, OZ, AU 

03.09. 
Vypracovanie „Dodatku č. 9“ k školskému poriadku  

Vyhlásenie zberu papiera 3.9. – 17.12. 
ZRŠ, tr. uč., Slávka 

Magdolénová, p.Lovička 

03.09. 
Zaslanie pozvánky pre členov RR 

 
G. Verešová ml. 

03.09. Koncert „Integrácia spája“ RŠ a ŠpG 

03.09.-

18.09. 
Nábor do záujmových krúžkov p. Lovička 

04.09. Zasadnutie „Žiacky parlament“ 10,00 hod. 
RŠ, ZRŠ, p.Lovička, špg.soc. 

psychológ 

04.09. 

Spracovanie „rozvrhu pre AU“ 

- do 25.9. priebežne spracovať a podpísať integr. 

žiakov 

- do 25.9. podpísané a spracované IVVP odovzdať do 

CPPaP a súkromných diag.  zariadení 

- do 18.9.odovzdať redukcii obsahu vzdelávania od PZ 

- do 18.9. oslobodenie od vyuč. procesu a klasifikácie 

(podpisy vyučujúcich) 

p. Štrbová 

10.09. Vzdelávacie poukazy - vydanie pp. Lovička, Šüdiová, tr. uč. 

10.09. Rodičovská rada – zasadnutie o 15,30 hod. RŠ, ZRŠ, p. Hvizdošová 

10.09. 
Triedne rodičovské schôdzky a plenárka ZRPŠ 

1.stupeň  aj 2. stupeň o 16,30 hod. 
RŠ, ZRŠ, tried. uč. dôverníci 

10. 09. Účasť VP na tr. schôdzi žiakov v 9. roč. p. Turečeková  

11.09. Spracovanie podkladov na požiad. AU – mesto TO p. Štrbová  

11.09. Štatistické výkazy, EDUZBER, vzdel. poukazy RŠ, ZRŠ, p. Lovička, Šüdiová 

16.09. Obnovenie spolupráce s CPPPaP a Úradom práce p. Turečeková  

18.09. Vrátenie VP – na uplatnenie v záujmových  krúžkoch p. Lovička, ZRŠ 

22.09. Vypracovať plán VP a rámcový plán VP  p. Turečeková  

     23.09.  Relácia „Na kolesách proti rakovine“   

24.09. Zbierka a aktivity „Na kolesách proti rakovine“ p.Lovička, ŠKD 



24.09. Teoretická časť OŽaZ – 2. stupeň tr.uč., všetci pedagog., ZRŠ 

25.09. OŽaZ – praktickú časť 1. a 2. stupeň 
Tr. uč., všetci pedag. prac., 

ZRŠ 

od 28. – 

2.10. 
Plavecký výcvik 2. roč.   ZRŠ a tr. učitelia 

do 30.09. Štruktúra kariérových pozícii PZ a OZ  ZRŠ, RŠ, p. Miartanová 

do 30.09. Plán kontinuálneho vzdelávania   - vypracovanie ZRŠ, RŠ, PZ a OZ 

do 30.09. Uskutočniť zasadnutia MZ, PK a VP  Školská psychologička 

30.09. Aktualizovať webovú stránku CVČ A ŠKD  
p. Maninová, Lovička, ZRŠ, 

1. a 2.stupeň 

 

Milé kolegyne, milí kolegovia! 

Akoby to bolo len včera, keď sme sa rozchádzali na 

prázdniny a už sa opäť začne roztáčať kolotoč 

školského roka. Dva mesiace letných prázdnin 

ubehli veľmi rýchlo a znovu prichádza september so 

svojou slávnostnou atmosférou. Dúfam, že ste si 

počas prázdnin a dovoleniek dobre oddýchli, užili si 

krásy leta a načerpali veľa síl, elánu a optimizmu do 

nového školského roka.  

 

 


