
Plán práce na január, február 2020 
 

Dátum úloha        zodpovedný 

 

08.01.2020 Začiatok vyučovania – párny týždeň 

17.01.  “Výskum rizikového správanie stredoškolákov“ 

  odsúhlasený MŠVVaŠ SR – II.ŠA, III.ŠA 

  cez 2.hod. 

do 23.01. do 7.00 hod. Uzavrieť známky za 1.polrok  

šk. r. 2019/2020      MOV, vyučujúci 

23.01.do 15.00 hod. Odoslať hodnotiace listy do zástup. tr. učitelia 

24.01. do 8.00 hod.  Zapísať známky a dochádzku  

do ASc agendy      tr. učitelia 

24.01.  Hodnotiaca porada za 1.polrok šk. r. 2019/2020 

- o 13.00 hod. (uč.č.16)     ZR 

29.1.  “Biblická olympiáda“ – školské kolo 

– výber z tried (cez 2. vyučovaciu hodinu)  PaedDr. Orinčáková 

31.01.  Odoslať mailom (director@sospza.sk) zhodnotenie  

činnosti za 1.polrok šk. r. 2019/2020   PK, VP, koordinátori 

31.01.2020 Dátum vydania výpisu vysvedčenia   tr. učitelia 

31.01.  Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov  

za 1.polrok šk.r. 2019/2020, vyučovanie podľa  

rozvrhu, odovzdanie výpisov – cez 6. hodinu tr. učitelia  

do 31.01. Odovzdať nadčasové a zastupované hodiny za  

január 2020       vyučujúci 

do 31.01. Vypísať dovolenku na polročné prázdniny  všetci zamestnanci  

 

03.02.  Polročné prázdniny 

04.02.  Začiatok vyučovania po prázdninách – PT 

04.02.  Mimoriadny termín MS     PhDr. Albrechtová  

do 10.02. Odovzdať žiadosti na komisionálne skúšky  tr. učitelia 

12.02.  Triedne ZRŠ - formou  konzultácií - presný čas  

určí triedny učiteľ)      tr. učitelia  

17.02. – 21.02. Kurz pohybových aktivít v prírode  

– lyžiarsky výcvik II.A, II.ŠA, II.ŠD  

do 21.02. Odovzdať nadčasové a zastupované hodiny za  

február 2020      vyučujúci 

do 21.02. Vypísať dovolenku na jarné prázdniny   ped. zamestnanci  

24. – 28.02. Jarné prázdniny      

 

mailto:director@sospza.sk


02.03.  Začiatok vyučovania po prázdninách – PT 

02. – 04.03. Komisionálne skúšky pre neklasifikovaných  

žiakov – podľa harmonogramu    skúšobné komisie 

04.03.  Olympiáda “Mladý účtovník“ – školské kolo 

(IV.ŠA, II.BE – 3. a 4.hod. uč.č.10,11)  Ing. Lamošová 

do 05.03.  Odovzdať katalógy a kompletnú dokumentáciu 

  z komisionálnych skúšok do zástupcovne  

a zapísať známky do aSc agendy   tr. učitelia 

06.03.  Odovzdanie výpisov po komisionálnych skúškach  tr. učitelia  

 

 

 

Priebežne:  

- exkurzie  

- hospitácie 

- besedy 

 


