
Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami: Materská škola 

s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,  Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím 

jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó 

a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola, Komenského 

5, Rožňava – Rozsnyó 

 

Plán činnosti ŠKD za školský rok 2017/2018 

 

 

Hlavný cieľ školy: zabezpečenie základného vzdelania a rozvíjanie tvorivosti žiakov v rámci    

ich schopností a možností. 

Naše motto: Ja a môj svet 

 

Ćasové rozdelenie práce ŠKD v školskom roku 2017/2018 bude nasledovný: 

 

 

Pondelok, utorok,  štvrtok, piatok:   

 

1. Oddychová činnosť od 11:30-13:00 

 

2. Rekreačná činnosť od 13:00-14:15 

 

3. Vzdelávacia činnosť od 14:15-16:00 

 

Streda je rekreačný poldeň. 

 

ŠKD zabezpečuje efektívne využívanie voľného času detí. 

Program ŠKD je nasledovný: 

 

Výchovná činnosť ŠKD sa začína  obedom. Deti vedieme k slušnému sa správaniu v jedálni. 

 

 

1. V rámci oddychovej činnosti umožníme deťom aktívny oddych ako: čítať, počúvať 

alebo sledovať rôzne rozprávky- kresliť o nej, čítať detské časopisy a knihy, počúvať 

hudbu rôzneho žánru, rozprávať sa na rôzne témy, hrať sa rôzne spoločenské , stolové, 

skupinové a tematické hry na rozvíjanie slovnej zásoby. 

2. Rekreačná činnosť - sú organizované zamestnania ako pobyt na čerstvom vzduchu, 

napríklad: pohybové hry, loptové a atletické hry, hry na detskom ihrisku, hry podľa 

pravidiel, hudobno-pohybové hry, spontánne a voľné hry alebo hry v telocvični. napr.: 

loptové a atletické hry, prekážkové hry, hry podľa pravidiel, súťažné hry, hudobno-

pohybové hry, prechádzky na otužovanie a predchádzanie vírusových chorôb. 



3. Počas výchovných oblastí budú realizované v rámci oddychovej a rekreačnej činnosti. 

a.) spoločensko-vedná  oblasť mravná a etická 

b.) estetická oblasť hudobná a výtvarná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

c.) pracovno-technická oblasť 

d.) telesná, športová a dopravná oblasť 

e.) environmentálna oblasť 

a.) Spoločensko-vedná oblasť: -  budeme  sa pravidelne venovať rôznym mravným    

a etickým  témam, ako: 

- správanie sa k dospelým: k rodičom, k učiteľom, k dospelým, a k starším osobám, 

ďalej ku spolužiakom, ku kamarátom. Správanie sa v škole, v triede, na chodbe 

a na dvore školy, v jedálni. Slušné a estetické stolovanie. Slušné obliekanie. 

Správanie sa v divadle a na koncerte, v kine a na iných kultúrnych podujatiach. 

Správanie sa na uliciach, cestách a v dopravných prostriedkoch. V rámci 

regionálnej výchovy sa  pravidelne budeme venovať ľudovým zvykom 

a tradíciám. Pravidelne  budeme pracovať s detským časopisom „Tappancs“ . 

b.) Estetická oblasť: 

- počas tvorivých dielní pripravíme rôzne tematické práce, ktoré vystavíme 

na nástenke v triede a na chodbe školy. Budeme spievať a  počúvať rôzne pesničky ,   

ktoré deti radi počúvajú. Vyvrcholením bude organizovanie Talent mánia -   

hudobnej zábavy. Pripravíme krásne a hodnotné kultúrne programy v spolupráci  

s triednymi učiteľkami na Mikuláša a  k Vianociam, na Deň matiek. Na jeseň    

uskutočnime šarkanový karneval. 

c.) Pracovno-technická oblasť: 

-v rámci tvorivých dielní budeme pracovať najmä s rôznym papierom a prírodnými 

materiálmi, ale využijeme  aj recyklovaný odpad, budeme strihať, lepiť, pracovať 

s technickými hračkami na rozvíjanie manuálnych schopností detí. Finálne výrobky budú 

vystavené v triedach  a na chodbe školy: šarkanový karneval, darčeky k Vianociam, masky na 

karneval,  kraslice na Veľkú noc, darčeky k príležitosti Deň  žien, Deň matiek. 

d.) Telesná, športová a dopravná oblasť: 

-  najdôležitejšie pre nás bude pobyt na čerstvom  vzduchu . Zameriame sme sa na           

loptové, prekážkové, na bedminton a iné hry, hry so švihadlami a iné pohybové hry.  

Zorganizujeme rôzne športové hry a súťaže.  

V zimnom období pripravíme karneval snehuliakov. 

Uskutočnime už po 15. krát „LETNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŠKD“.  

e.) Environmentálna oblasť:  



-  uskutočníme besedy na tému: Boj proti drogovej závislosti, Príčiny globálneho      

otepľovania a jeho vplyv na človeka a na  prírodu. Chráňme našu prírodu, našu Zem.  

Význam liečivých rastlín a ich spoznávanie. Ako sa máme správne stravovať. Čo  

môžeme urobiť pre svoje zdravie. Pravidelne sa budeme starať o kvety v triede a na  

chodbe školy pred triedou.  

Uskutočnime jesenné a jarné upratovanie na ihrisku školy. Z príležitosti Dňa Zeme 

uskutočníme celotýždenný projekt.  

Moje mesto, Moja najobľúbenejšia hračka, Chráňme našu prírodu- budeme kresliť na  

asfalt v areáli školy. 

4.) Vzdelávacia oblasť- najdôležitejší dôraz budeme klásť na túto oblasť.  

- Budeme sa snažiť dopomôcť k zvládnutiu učiva opakovaním, docvičovaním.   

Využijeme rôzne didaktické hry k jednotlivým predmetom. Pravidelne vypracujeme  

písomné domáce úlohy, a naučíme sa zadané úlohy z čítania, je dôležité zdokonaľovať  

u detí čítanie s porozumením. Budeme sa snažiť dosiahnuť, aby rómske deti  

navštevovali povinne ŠKD, aby im bola umožnená starostlivosť aj  v popoludňajších  

hodinách. Pre sociálne znevýhodnené rómske deti zabezpečíme maximálnu prípravu  

na vyučovanie. 

IKT využijeme v každej oblasti ŠKD. 

 

Naše projekty podľa Výchovného programu ŠKD: 

1. Zdravá škola 

2. Eko dni jeseň 

3. Eko dni jar 

4. Deň Zeme 

5. Veľkonočné bludisko 

6. Športová Olympiáda 

 

 

 

 

 

 

 



 

Časovo- tematický plán 

Hlavný cieľ: 

Zabezpečiť efektivne využívanie voľného času detí                                                                                    

 

Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a finančnej gramotnosti v tematických 

oblastiach výchovy. 

Plnenie : priebežne                            Zodp.: všetky vychovávateľky 

 

Venovať pozornosť tematickým oblastiam výchovy v pravidelných priebežných činnostiach 

ŠKD a jednotlivých ročných obdobiach v oblasti vzdelávacej, spoločensko-vednej, 

prírodovedno - environmentálnej, pracovno-technickej, esteticko-výchovnej a telovýchovnej. 

Plnenie: priebežne   Zodp.: všetky vychovávateľky 

 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať individuálne záujmy princípy detí a práva 

dieťaťa. 

Plnenie: priebežne   Zodp.: všetky vychovávateľky 

 

Využívaním a striedaním rôznych nových metód a foriem práce zaujať a aktívne zapojiť deti 

do činnosti. 

Plnenie: priebežne   Zodp.: všetky vychovávateľky 

 

Vo výchovných činnostiach venovať pozornosť rozvoju zručnosti a uspokojovať špeciálne 

záujmy a potreby detí. 

Plnenie: priebežne   Zodp.: všetky vychovávateľky 

 

Formou didaktických hier, besied a súťaží upevňovať vedomosti získané na vyučovaní. 

Vytvoriť podmienky na písanie domácich úloh a osvojiť si správny spôsob učenia. 

Plnenie: priebežne   Zodp.: všetky vychovávateľky 

 

Poučiť deti o dodržiavaní BOZP a PO, venovať zvýšenú pozornosť pri práci výchovnej 

činnosti. 

Plnenie: priebežne   Zodp.: všetky vychovávateľky 

 



V tematických oblastiach sa zameriavať na ciele: 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

- rozvíjať kladný vzťah k literatúre -  

rozvíjať čítanie s porozumením 

- rozvoj priateľských vzťahov 

- kultúrny spôsob vyjadrovania a správania 

- vzájomná úcta 

- pestovať kladný vzťah k okoliu 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

- rozvíjať cit pre krásu 

- rozvíjať výtvarné myslenie, predstavivosť a fantáziu 

- utvárať vzťah k dramatickému umeniu 

- vzbudiť u detí záujem o čítanie 

Pracovno-technická oblasť 

- rozvoj tvorivosti fantázie a estetického cítenia 

- rozvoj aktivity a samostatnosti 

- utvárať kladný vzťah k práci 

- rozvíjať pracovné zručnosti 

- dbať o bezpečnosti pri práci 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

- rozvíjať kladný vzťah k prírode 

- rozširovať poznatky o všetkom čo nás obklopuje 

- viesť k ochrane prírody 

- vnímať krásu prírody so všetkými zmyslami 

Telovýchovno-športová oblasť 

- viesť k zdravému životnému štýlu 

- rozvíjať sebadisciplínu 

- viesť k aktívnemu pohybu 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť 

- upevňovať kolektívnosť, družnosť, čestnosť a disciplínu pri hrách 

 

 

Spontánne činnosti umožňujú deťom sa samostatne realizovať. Rozvíjajú sebadisciplínu, 

aktivitu detí, fantáziu, sebarealizáciu atď. 



Organizovanie ŠKD 
 

V ŠKD je prihlásených 125 žiakov. Budeme mať vytvorených 5 oddelení ŠKD. 

1.odd.- 0.A a 1. A roč.-25 detí          -zodp. vych. Eva Domiková                                                                     

2. odd. - 1.B a. 0. A roč.-24 detí       -zodp. vych. Brigita Breznaniková 

3.odd.- 0.B a 2A roč. -28 detí           -zodp. vych. Nikoleta Ulbriková 

4.odd.- 2.B.a 4.A roč.-25 detí           -zodp.vych. Tímea Lányiová 

5.odd.- 3.A., 3. B a 5. A.roč.-23 detí   -zodp.vych. Sylvia Jakabová 

 

Prevádzka ŠKD sa uskutoční:  poobede od 11:30 do 16:00. 

Poplatky za ŠKD 3 eurá- deti ktoré nie sú v HN, 50 centov- deti ktoré sú v HN, odovzdáme p. 

sekretárke školy do 22. dňa v mesiaci. 

Mesačne  raz uskutočníme pracovnú poradu, v rámci ktorej  budeme riešiť   

aj metodické úlohy ŠKD. 

Uskutočníme 5 stretnutí MZ , metodické úlohy vyplývajúce pre ŠKD budeme postupne riešiť. 

Zúčastnime sa aktívne na triednych rodičovských združeniach. 

S rodičmi našich žiakov budeme v neustálom kontakte. 

Budeme rozvíjať spoluprácu s triednymi učiteľkami 1.-4.ročníkov. 

Zapojíme sa aktívne do vyučovacieho procesu, dopĺňanie si úväzku. 

Denne sa budú vychovávateľky  pripravovať podľa podrobného týždenného plánu. Plány  

vypracujú podľa ročného plánu, kde sú zapracované úlohy na : čítanie s porozumením a 

finančná gramotnosť. Prihliadame na počasie, záujmy a potreby jednotlivých žiakov.  

Ručné a výtvarné práce detí  vystavíme na nástenkách v triedach a na chodbe školy. 

Budeme sa pravidelne prezentovať na našej školskej internetovej stránke. 

V práci s rómskymi deťmi  sa budeme snažiť dopomôcť vo vyučovaní intenzívnejším 

precvičovaním a utvrdzovaním učiva.  

Pravidelne  budeme sledovať a študovať časopis „Vychovávateľ“ „Učiteľské noviny“ a 

„Škola“, Zborovňa , Datakabinet -  skúsenosti z internetu, nové metódy pre ŠKD - a tak 

získané informácie  sa budeme snažiť preniesť do našej praxe. 

 

Vychovávateľky sa zapájajú do vyučovacieho procesu, tým si dopĺňajú úväzky.  

 

Dozor na chodbách: 

Pondelok:  

Utorok:  Tímea Lányiová       - 

Streda:  

Štvrtok:  Sylvia Jakabová,  Brigita Breznaniková, Nikoleta Ulbriková 

Piatok: Eva Domiková 

 



 

 

Spoločné podujatia ŠKD na šk. r. 2017 / 2018 

 

 

September: 

- Jeseň v  triedach v spolupráci s triednymi učiteľkami /EKO DNI  JESEŇ/  - zodp. každá 

vychovávateľka 

 

- Oboznámenie detí s pravidlami bezpečného školského klubu / EKO DNI JESEŇ/ - zodp. 

každá vychovávateľka 

 

- Jesenné upratovanie na detskom ihrisku školy  /EKO DNI JESEŇ/ - zodp. Eva Domiková,  

Sylvia Jakabová 

 

- Zoznámenie sa s okolím školy – vychádzka - zákl. dopravné pravidlá /EKO DNI JESEŇ/ - 

zodp. každá vychovávateľka 

- Pani jeseň -  príprava nástenky, zber a výstava jesenných plodov /EKO DNI JESEŇ/– zodp. , 

Brigita Breznaníková, Sylvia Jakabová, Nikoleta Ulbriková  

 

- Športujeme aj na jeseň -  jesenné športové popoludnie /EKO DNI JESEŇ/ – zodp. Tímea 

Lányiová, Brigita Breznaniková  

Október :  

- Deň jabĺk – ochutnávka / ZDRAVÁ ŠKOLA/ – zodp. Ulbriková Nikoleta, Eva Domiková 

 

- Návšteva dopravného ihriska /ZDRAVÁ ŠKOLA/ – zodp. Sylvia Jakabová, Brigita 

Breznaniková 

 

- Šarkaniáda- šantenie sa s vlastnoručne vytvorenými šarkanmi /ZDRAVÁ ŠKOLA/- zodp. Eva 

Domiková, Tímea Lányiová 

 

- Uctime  dôchodcov, -  príprava  pozdravov - zodp. Sylvia Jakabová, Eva Domiková  

 

- Hallowen v ŠKD – zodp.Tímea Lányiová, Eva Domiková 

November 

- Loptové hry – súťaže /ZDRAVÁ ŠKOLA/  zodp. Tímea Lányiová 

 



- Zábavné popoludnie , IMATRIKULÁCIA NULŤÁKOV– privítanie nových členov ŠKD – 

zodp. Eva Domiková, vychov. 0.-tých ročníkov, Tímea Lányiová 

 

- Advent  - tvorivé dielne -   každé oddelenie si pripravuje kultúrny program  a darčeky na 

privítanie Mikuláša a na vianočné popoludnie- zodp. každá vychovávateľka 

 

December: 

- ADVENT-né  obdobie 

- Propagácia činností ŠKD - zodp. Eva Domiková, Lányiová Tímea 

- Zimná výstava detských prác ŠKD - zodp. , Sylvia Jakabová, Eva Domiková 

 

- Zimná nálada - výzdoba triedy v spolupráci s triednymi učiteľkami -  zodp. každá 

vychovávateľka 

 

- Kultúrny program k Vianociam - zodp. každá vychovávateľka 

 

- Výzdoba jedličky s vlastnoručne pripravenými ozdobami- zodp. každá vychovávateľka 

 

Január: 

- Zimný karneval – staviame snehuliakov na dvore školy /ZDRAVÁ ŠKOLA/ - zodp.Nikoleta 

Ulbriková, Sylvia Jakabová 

 

- Imatrikulácia - privítanie prváčikov – príprava darčekov -  zodp, Eva Domiková, Brigita 

Breznaníková 

 

- Sankovačka, guľovačka /ZDRAVÁ ŠKOLA/ – zodp. Sylvia Jakabová, Nikoleta Ulbriková 

Február: 

- Fašiangy – príprava  nástenky ŠKD na chodbe – zodp. Brigita Breznaníková, Nikoleta 

Ulbriková, Sylvia Jakabová 

 

- Karneval ŠKD -  zodp. Tímea Lányiová, Eva Domiková  

 

Marec :  

- Deň učiteľov – príprava pozdravov – zodp. Eva Domiková, Sylvia Jakabová 



- Z rozprávky do rozprávky- rozprávkové popoludnie – zodp. Eva Domiková 

 

- Deň žien- príprava darčekov - zodp. každá vychovávateľka 

 

- Prišla jar - jarné upratovanie na ihrisku /EKO DNI JAR/ -  zodp. Eva Domiková, Tímea 

Lányiová 

 

- Prebúdza sa príroda - príprava nástenky  ŠKD na chodbe/EKO DNI JAR/  - zodp. Eva 

Domiková, Ulbriková Nikoleta, Sylvia Jakabová 

Apríl :  

- Svetový deň zdravia – športujeme  /ZDRAVÁ ŠKOLA/-  zodp. Tímea Lányiová, Brigita 

Breznaníková 

 

- Veľká noc - sviatky jari- tvorivá dielńa -  príprava veľkonočného poobedia ŠKD/EKO DNI 

JAR/ -  zodp. Sylvia Jakabová, Nikoleta Ulbriková 

 

- Deň Zeme - Chráňme našu Zem -  celotýždenná akcia ŠKD /DEŇ ZEME/ - zodp. Eva 

Domiková, Tímea Lányiová 

Máj : 

- Deň matiek - úcta k mamičkám - kultúrny program - zodp. každá vychovávateľka 

 

- „Srdiečka od srdca „- tvorivá dielńa /EKO DNI JAR/ – zodp. Tímea Lányiová, Eva Domiková 

 

- „Talent mánia „ v ŠKD zodp. Sylvia Jakabová, Tímea Lányiová, Nikoleta Ulbriková 

 

- 15. Športová olympiáda ŠKD / ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA/ - zodp. Eva Domiková, Tímea 

Lányiová 

Jún :  

- Propagácia činností ŠKD – zodp.Eva Domiková, Tímea Lányiová 

- Deň detí- zábavný deň - zodp. Sylvia Jakabová, Brigita Breznaniková 

 

- Svetový deň životného prostredia a Slnka  : „NAJKRAJŠIE SLNKO“ /DEŇ ZEME/  - 

tvoríme – výstava prác – zodp. Eva domiková, Nikoleta Ulbriková 

- Školské výlety-v spolupráci s triednymi uč.-zodp. každá vychovávatelka 

 



 

PLÁN PRÁCE MZ V ŠKD NA ŠK. ROK 2017/2018 

 

Plán práce bol vytvorený kolektívom vychovávateliek a riadi sa pokynmi MŠ- Zákon 

245/2008Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). 

V šk. roku 2017/2018 je prevádzka ŠKD zabezpečená v čase školského vyučovania   po 

vyučovaní v čase od 11:30 do 16:00. 

 

V školskom roku  2017/2018 počet detí je 125 , sú zaradené do oddelení nasledovne: 

1. oddelenie: p. vych. Eva Domiková   

  počet detí: 25 

  trieda: O.A,a1.A  

2.oddelenie: p. vych. Brigita Breznaniková 

  počet detí: 24 

 trieda: 1.B, aO.A       

3. oddelenie: p.vych. Nikoleta Ulbriková 

  počet detí: 28 

  trieda: O. B a2.A,  

4.oddelenie: p. vych. Tímea Lányiová 

  počet detí: 25 

  trieda: 2.B.a 4.A 

5.oddelenie: p. vych.Sylvia Jakabová  

  počet detí: 23 

  trieda: 3.A , 3.B a 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



V školskom roku 2017/2018 uskutočníme 5 zasadnutí: 

- august 

- november 

- január 

- apríl 

- jún 

V prípade potreby uskutočníme mimoriadne zasadnutie. 

I. zasadnutie august 2017  

Program zasadnutia: 

- tvorba plánu- zapracovanie úlohy čítanie s porozumením a finančná gramotnosť, návrhu 

plánu práce MZ na školský rok 2017/2018- schválenie plánu práce  

MZ ŠKD 

- vytvorenie oddelení a zaradenie detí do oddelení 

- oboznámenie detí s vnútorným poriadkom školy 

- poučenie o bezpečnosti počas pobytu v škole a na školskom dvore 

- účasť na RPŠ, spolupráca s rodičmi 

- práca s pedagogickou dokumentáciou 

- spolupráca s MZ 1.-4. ročník 

- venovať pozornosť správnemu stolovaniu a správaniu sa detí v ŠJ 

- venovať dostatočnú pozornosť zaškoleniu v ŠKD triedam O.A  O.B a 1.B 

- naplniť vybavenie ŠKD vhodnými hračkami , pomôckami 

- rôzne- diskusia 

- uznesenie 

II. zasadnutie november 2017 

Program zasadnutia: 

- kontrola uznesení 

- vyhodnotenie činnosti za 1. štvrťrok 

- kontrola pedagogickej dokumentácie 

- spolupráca s MZ 1. – 4.r.- spoločné úlohy 

- úlohy na ďalšie obdobie ,  

- financie - príspevky ŠKD 

- diskusia 

- uznesenie 

 



III. zasadnutie január 2018 

Program zasadnutia: 

- kontrola uznesení 

- vyhodnotenie činnosti za 1. polrok 

- informácia o plnení plánu a dodržiavania BOZP a PO 

- pedagogické aktuality 

- práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, riešenie problémov   

s výchovou detí 

- kontrola financií /vyúčtovanie september- december 2017/ 

- informácia zo zasadnutia MZ 1.-4. ročníka 

- rôzne – diskusia 

- uznesenie 

IV. zasadnutie apríl 2018 

Program zasadnutia : 

- kontrola uznesení 

- vyhodnotenie činnosti za 2. štvrťrok 

- výchovno-vzdelávacie aktivity na ďalšie obdobie 

- jarná výzdoba tried a školy 

- spolupráca s triednymi učiteľkami 

- pedagogické aktuality 

- konkrétne úlohy k MDD 

- rôzne- diskusia 

- uznesenie 

V. zasadnutie jún 2018 

Program zasadnutia: 

- kontrola uznesení 

- účasť na koncoročných výletoch a exkurziách - úlohy 

- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

- kontrola financií /január- jún 2018/ 

- kontrola pedagogickej dokumentácie 

- celkové zhodnotenie činnosti MZ 

- diskusia 

- opatrenia na budúci školský rok 

- uznesenie 

 



Ďalšie vzdelávanie vychovávateliek: 

Nikto sa neprihlásil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválila:............................... 
riaditeľka školy 

 

 

 

Vypracovala: Eva Domiková                                                  v Rožňave, dňa: 15.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami: Materská škola 

s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó,  

Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán 

Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó a Stredná odborná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským – Szakközépiskola, Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó 

 

 

Plán práce metodického združenia ŠKD 
 

v školskom roku 2017/2018 

 

Členovia MZ 

 

Eva Domiková 

(predseda) 
Aprobácia: Vychovávateľstvo 
V rámci PK vyučuje:  

Brigita Breznaniková 
Aprobácia: Vychovávateľstvo 

V rámci PK vyučuje: ŠKD 

Tímea Lányiová 
Aprobácia: Assistent, vychovávateľ 

V rámci PK vyučuje: ŠKD 

Sylvia Jakabová 
Aprobácia: Učiteľka MŠ , vychovávateľstvo 

V rámci PK vyučuje: ŠKD 

 
Aprobácia: Vychovávateľstvo 

V rámci PK vyučuje: ŠKD 

Nikoleta Ulbriková 
Aprobácia: Sociálny pracovník 

V rámci PK vyučuje: ŠKD 

 
Aprobácia:  

V rámci PK vyučuje:  

 
Aprobácia:  

V rámci PK vyučuje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vypracovala: Domiková Eva                                        Schválila:......................................... 

riaditeľka školy 

Dátum: 15.9.2017. 

 

 

 

 


