
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Sasinkova 45, Žilina 

Plán práce na august, september  2019 

Dátum             Úloha                     Zodpovedný      
 

26.8. 2019 Nástup do zamestnania po prázdninách     ped. zamestnanci 

26.8. o 8.00 hod.  Úvodná pracovná porada – uč.č.16     riad. školy, ZR 

26. – 28.8.2019 Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajúcich 

 žiakov – podľa rozpisu      skúšobné komisie 

27.8.2019 Prijímacie konanie do nadstavbového štúdia – 2. kolo  riad. školy 

do 30.8. 2019 Odovzdať kompletnú dokumentáciu z komisionálnych skúšok, 

do 9.00 hod. zapísať známky do aSc agendy, ukončiť TK a katalógové listy 

 žiakov         triedni učitelia 

30.8. o 12.00 hod. Hodnotiaca porada po komisionálnych skúškach – uč.č.16 ZR 

 

 

2.9.2019 Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020 o 9.00 hod. riad. školy 

2.9. o 11.00 hod. Pracovná porada – uč.č.16      ZR 

2.9.2019 Vydávanie učebníc žiakom II.BE triedy    tr. uč. + sekr. školy 

3.9.2019 BOZP pre všetkých žiakov a zamestnancov o 8.00 hod.  Mgr. Mažgútová 

Triednické hodiny, preberanie učebníc, školský poriadok,  

kontrola vysvedčení z 9. roč., informácie z plánu práce  triedni učitelia 

3. a 4.9.2019 Mimoriadny termín MS      PhDr. Albrechtová 

3. a 4.9.2019 Mimoriadny termín ZS      Ing. Poliačková  

3. – 13.9.2019 II.BE – “Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských  

 zručností“ – Banka Žilina      ZR 

4.9.2019 Cvičenie na ochranu života a zdravia – I.ŠA,II.A,II.ŠA,II.ŠD Mgr. Pytlová 

4.9. 2019 Aktivity v rámci protidrogovej prevencie – III.A, III.ŠA, 

 IV.ŠA, I.BE        Mgr. Bohovičová 

5.9.2019  Začiatok vyučovania podľa rozvrhu – PÁRNY TÝŽDEŇ ped. zamestnanci 

9.9.2019 -9.00 h. I.ŠA, II.ŠA, III.ŠD – Mestský úrad v Žiline- prednáška na  

 tému: „“Holokaust“. Odchod žiakov o 8.35 hod..   Mgr. Orinčáková 

do 13.9.2019 Odovzdať skontrolované a opravené zoznamy žiakov na 

 sekretariát        triedni učitelia 

do 16.9.2019  odovzdať:         ped. zamestnanci 

- plán práce PK s plánom exkurzií a kontrolnej a hospitačnej činnosti 

- plán práce koordinátorov 

- plán práce výchovného poradcu 

- termín triednických hodín 

- plán práce triedneho učiteľa 

- prihlášky žiakov l. ročníka  

- 2€ na skrinky pre nových žiakov 



do 20.9.2019  Odovzdať oslobodenia od telesnej a športovej výchovy triedni učitelia 

do 27.9.2019  Odovzdať tematické výchovno – vzdelávacie plány  vedúci PK 

do 30.9.2019  Odovzdať prihlášky na MS – IV.ŠA, II.BE   triedni učitelia 

do 30.9.2019  Odovzdať nadčasové a zastupované hodiny za mesiac  

september 2019       ped. zamestnanci 

 

 

 

Podľa pokynov MŠVVaŠ: 

- vydanie vzdelávacích poukazov  žiakom    Ing. Poliačková 

- vrátenie vzdelávacích poukazov     tr.učitelia 

- zaslanie Protokolu o vzdelávacích poukazoch na ŽSK          Ing. Mašeková, PhD. 


