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1 Všeobecná charakteristika školy
Začiatky vzdelávania v obci Markušovce tak ako ho chápeme dnes sa datujú od
12. storočia – písomne však boli podchytené neskôr. Už v rokoch 1280-1290 bola
založená v Markušovciach základná škola – jednotriedka. Okolo roku 1400 bola
vytvorená Rytierska škola na hrade – dve oddelenia, od 1663-1773 Zemianska škola
– jedno oddelenie.
Okolo roku 1900 vzniká dvojtriedna škola na Karoľovci ( dnes budova ŠZŠ ),
od roku 1908 je už škola trojtriedna, ktorá neskorších rokoch nesie názov Rímsko –
katolícka ľudová škola v Markušovciach v rokoch 1930 – 1931 rozšírila sa na
štvortriednu.
V rokoch 1932 – 1933 zriadená päťtriedna škola už s názvom Obecná ľudová
škola v Markušovciach. Roku 1947 bola zriadená Štátna obvodná meštianska škola.
Už ako Základná deväťročná škola v Markušovciach 26. októbra 1958 preberá
novú školskú budovu, v ktorej sa nepretržite vyučuje doteraz.
1. 1 Veľkosť školy
Sme plno organizovaná Základná škola. Podľa potreby škola otvára nulté ročníky
a zriaďuje špeciálne triedy. Škola vrátane materskej školy je umiestnená v dvoch
budovách v centre obce. Školu navštevujú žiaci z obce Markušovce. Vyučovanie
prebieha v dvoch zmenách (zmenujú len ročníky primárneho vzdelávania).
Vzdelávanie nadväzuje na vzdelávaciu koncepciu predchádzajúcich rokov –
rozvoj osobnosti a životných zručností všetkých žiakov. Ide predovšetkým o rozvoj
komunikačných zručností žiakov v materinskom jazyku aj v cudzích jazykoch, rozvoj
individuálnych

potrieb

(individuálna

integrácia

pre

žiakov

so

zdravotným

znevýhodnením) a rozvoj tvorivosti žiakov, ich komunikačných a prezentačných
spôsobilosti využívaním IKT i v sociálnej interakcii. Súčasťou školy je aj ŠKD
a školská jedáleň. V školskej jedálni sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej a
materskej školy. Pre deti materskej školy sa pripravuje aj desiata a olovrant.
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1. 2 Charakteristika žiakov
Školu navštevujú len žiaci z obce Markušovce. Veľkú časť žiakov tvoria žiaci
zo sociálne znevýhodneného prostredia ( 85 % ). Vzhľadom k tomu, že našu školu
navštevujú žiaci prevažne z menej podnetného prostredia a tiež žiaci so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami v prípade potreby sú po predchádzajúcom
pedagogicko – psychologickom vyšetrení v CPPP

a so súhlasom rodičov

zaškoľovaní v triedach nultého ročníka a tiež v špeciálnych triedach. Týchto žiakov
vyučujú kvalifikovaní pedagógovia. Žiaci sú v starostlivosti a v sledovaní CŠPPP
v Spišskej Novej Vsi. U všetkých žiakov sa snažíme rozvíjať ich schopnosti, zručnosti
a talent. Veľkú pozornosť venujeme žiakom s problémami učenia a správania, ktorí si
vyžadujú individuálny prístup. Máme dobré skúsenosti s integráciou žiakov so
špecifickými potrebami učenia a správania.
Snažíme sa vytvoriť radostnú klímu, zameriavame sa na otvorené partnerstvo,
žiakov vedieme ich k zdravému životnému štýlu, ekologickému mysleniu,
komunikácii, kooperácii, k rozvoju manuálnych zručností, učíme ich vyjadrovať a
prezentovať svoje názory. Žiaci sa

zúčastňujú

školských a postupových súťaží

rôzneho zamerania.
Našou snahou je, aby žiaci získavali nielen nové vedomosti a zručnosti, ale aby
chodili do školy rady, cítili sa v škole dobre a zažili každý deň čo najviac úspechov.
1. 3 Charakteristika pedagogického zboru
Personálne podmienky školy sú veľmi dobré, umožňujú realizovať školský
vzdelávací program v plnom rozsahu. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
je na úrovni 91,7 %. Odborné a ľudské kvality pedagogických zamestnancov sa
premietajú aj do celkovej koncepcie a filozofie školy. Pedagogický zbor pozostáva zo
56 pedagogických zamestnancov, je zmiešaný s prevahou žien. Sú to učitelia I. a II.
stupňa ZŠ, učitelia vyučujúci v špeciálnych triedach,

vychovávateľka školského

klubu detí a asistentky učiteľa.
V rámci

kontinuálneho

vzdelávania

prebiehajú

aktivity

v rámci

vzdelávacích

programov ŠPÚ, UIPS, MPC, Nadácie Škola dokorán a kvalifikačných vzdelávaní.
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Učitelia sú okrem triednictva poverovaní ďalšími funkciami:
-

výchovný poradca – zabezpečuje

kompletnú starostlivosť o žiakov so

špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, o žiakov s postihnutím
a poradenstvo pre rodičov, pomáha pri profesijnej orientácii žiakov končiacich
ročníkov a rieši výchovné problémy žiakov,
-

vedúci MZ (primárne vzdelávanie),

-

vedúci PK (nižšie sekundárne vzdelávanie),

-

koordinátor prevencie závislostí,

-

koordinátor environmentálnej výchovy,

-

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu,

-

koordinátor zdravej školy,

-

koordinátor IKT,

-

kronikárka školy,

-

predseda odborového zväzu,

-

zástupca zamestnancov v BOZP.

V rámci kontinuálneho vzdelávania prebiehajú aktivity v rámci vzdelávacích
programov ŠPÚ, UIPS, MPC, Nadácie Škola dokorán a kvalifikačných vzdelávaní.
V oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov je potrebné neustále rozširovať si
vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, IKT a inovatívnych foriem a metód práce. U
každého pedagogického zamestnanca je dôležitá preferencia sebavzdelávania a
ďalšieho vzdelávania. Atmosféra v škole je priateľská s ochotou vzájomnej pomoci,
ústretová aj pre nových a začínajúcich pedagogických pracovníkov. Ich profesionalita
sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa.
Princíp školského systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov: /ŠkSĎVPZ/


Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického a
odborného zamestnanca.



Každý pedagogický zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania za
rovnakých podmienok.



Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického
zamestnanca školy má odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej
kariére v súlade so systémom Kariérneho rastu MŠ, VVaŠ SR.
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Základnou

hodnotou

ďalšieho

vzdelávania

každého

pedagogického

zamestnanca školy má byť kvalita vzdelávania, a nie formálne získavanie
certifikátov a čiarok za účasť na školeniach.


Pedagogickí zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov,
obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti systému ĎVPZ.



Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v
školstve (najmä s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi
koordinuje.



Efektívnosť ŠkSĎVPZ je pravidelne vyhodnocovaná a na základe výsledkov
optimalizovaná.

1. 4 Vnútorné riadenie školy
Základná škola s materskou školou Markušovce, Školská 16 Markušovce
vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt od roku 2003 na základe
zriaďovacej listiny vydanej obcou Markušovce.
Vedenie školy tvorí:
-

riaditeľka školy,

-

zástupca riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie,

-

zástupca riaditeľa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie a špeciálne triedy,

-

zástupca pre materskú školu,

-

výchovný poradca,

-

zástupca pre ekonomické riadenie školy,

-

vedúca ŠJ.

Poradné orgány riaditeľa školy:
-

rada školy,

-

rada rodičov,

-

metodické združenie ročníkov nultých, 1.- 4.,

-

predmetové komisie ročníkov 5.- 9..
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1. 5 Prijímanie žiakov do školy
Do školy sa prijímajú žiaci v súlade s legislatívou, a to podľa § 60 a § 61 zákona
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Do materskej i základnej školy prijímame žiakov na základe žiadosti
zákonného zástupcu. Prijímaniu žiakov do MŠ a do prvého ročníka predchádza
zápis, na ktorý sú budúci žiaci pozývaní cez verejno-komunikačné prostriedky obce.
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa realizuje v mesiacoch január - február na základe
Všeobecného záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ schválený obecným zastupiteľstvom v
Markušovciach.
Do triedy nultého ročníka a špeciálnych tried sú zaraďovaní žiaci na základe
odporučenia CPPP po predchádzajúcom súhlase zákonného zástupcu žiaka.
Do ostatných ročníkov sú prijímaní žiaci na základe písomnej žiadosti rodiča
a podmienok školy pre prijatie žiaka.
1. 6 Dlhodobé projekty
Snažíme sa rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, ich samostatnosť a zodpovednosť za
svoje konanie. Škola je pripojená na internet, máme vlastnú počítačovú sieť. Žiakom
vytvárame podmienky na získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovni.
Zapájame sa do mnohých olympiád a súťaží. Bohatá je záujmová činnosť žiakov. V
škole

fungujú

športové,

prírodovedné

či

spoločenskovedné

krúžky.

Sme

organizátormi modelárskych súťaží, hasičských súťaží, pravidelne pre žiakov
zabezpečujeme exkurzie, výlety, školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Za dlhodobé projekty realizované v našej škole môžeme považovať projekty:
 Projekty financované ESF z Operačného programu Vzdelávanie:
„Poznanie, zručnosť a individualita“
„V škole ako doma“
 Zdravá škola
 Správaj sa normálne – v spolupráci s PZ SR
 Šanca na zmenu – v spolupráci s Nadáciou Škola dokorán
 Po stopách J.A.Komenského, projekt Visegrádskeho fondu
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 Protidrogové programy
 Ekologické a sociálne programy
 Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít.“
Tradičné projekty:
 Cechovácia prvákov,
 Deň jablka,
 Svetový deň zvierat,
 Mikuláš v škole,
 Čarovný advent,
 Vianočná besiedka,
 Deň školských knižníc,
 Noc v škole,
 Fašiangový karneval,
 Deň otvorených dverí,
 MDD,
 Deň Zeme,
 Celoškolský zber papiera,
 Deň matiek,
 Tvorivé dielne pedagógov,
 Tanečná horúčka,
 Školská akadémia.
1. 7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola kladie veľký dôraz na dobrú spoluprácu s rodinou. Rodičom je škola
celoročne otvorená. Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy pracujú v Rodičovskej
rade školy, štyria z nich sú členovia Rady školy. Rada školy pracuje podľa plánu
práce školy a napomáha vedeniu školy pri riešení konkrétnych problémov.
Spolupráca je kvalitná, podporná pre školu. Na svojich zasadnutiach sa
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členovia rady školy venujú hlavne: koncepčným zámerom školy, pomoci pri riešení
sociálno-patologických javov, disciplíne, záškoláctvu, finančným podmienkam a
materiálno technickému zabezpečeniu školy.
Všetci rodičia a zákonní zástupcovia detí sa majú právo aktívne vyjadrovať
k dianiu a činnosti školy, ku koncepčným zámerom a iným problémom v škole. Môžu
podávať návrhy na skvalitnenie práce školy.
Spolupráca s rodičmi sa neustále prehlbuje. Rodičia môžu navštevovať školu
kedykoľvek, po vzájomnej dohode s vyučujúcim, môžu sa zúčastňovať triednych
schôdzok, ktoré sa organizujú v rámci celej školy 5 krát ročne.
Pre rodičov organizujeme deň otvorených dverí, ktorý sa koná pri príležitosti
zápisu žiakov do prvého ročníka a ďalšie spoločné akcie ako je – Cechovácia
prvákov, Vianočná besiedka, Deň matiek, Školská akadémia na záver školského
roka, kde sa prezentujú úspešní žiaci v danom školskom roku.
Rodičia sú pravidelne informovaní o činnosti školy prostredníctvom propagačných
tabúľ a prostredníctvom webovej stránky školy.
Veľmi dôležitá je spolupráca školy s Centrom pedagogickej a psychologickej
prevencie a Špeciálno-pedagogickou poradňou v Spišskej Novej Vsi pri vyšetreniach
školskej zrelosti, diagnostike zdravotných postihnutí a vývinových porúch učenia
a správania.
Spolupráca s pedagogickými fakultami VŠ, umožňuje vykonávať študentom
v škole súvislú pedagogickú prax.
Ostatné spolupracujúce inštitúcie
Škola je otvorená všetkým subjektom, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní
žiakov a pozitívne ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces. Spolupráca spočíva
v organizovaní rôznych aktivít (besedy, prednášky, pracovné, tvorivé dielne, kultúrne,
športové podujatia, súťaže a iné aktivity).
Spolupracujeme s inštitúciami:
-

obec Markušovce (ako zriaďovateľ),

-

CPPP a CŠPP Spišská Nová Ves,

-

Polícia SR,

-

ŠZŠ v Markušovciach.
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Ďalšie poskytované služby v rámci školy
Poradenské služby (rodičom a žiakom):

Poskytuje:

- žiakom v oblasti učenia sa (učebné stratégie)

- pedagogický zbor

- pri riešení a prevencii sociálno-patologických

- pedagogický zbor a výchovný
poradca, koordinátor prevencie

javov
- pri neúspechu v škole - prevencia neúspechu

- pedagogický zbor, výchovný
poradca

- pri osobných problémoch a problémoch

- triedny učiteľ, výchovný

so spolužiakmi

poradca, psychológ CPPP a
CŠPP

- pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP

- pedagogický zbor, výchovný
poradca, CPPP, CŠPP

- voľba povolania

- triedny učiteľ a výchovný
poradca

Školský klub detí (ŠKD)
Je školské zariadenie poskytujúce výchovu a starostlivosť o žiakov mimo
vyučovania.
Hlavným poslaním je zabezpečenie odpočinku, relaxácie detí a ich záujmovej
činnosti. Vhodné striedanie práce a odpočinku prispieva k odstráneniu únavy z
vyučovania v škole, umožňuje zmysluplnú zábavu, pomáha uspokojovať a rozvíjať
kultúrne potreby a rozmanité záujmy mladších žiakov. Pre žiakov ŠKD je k dispozícii
kmeňová učebňa, telocvičňa, učebne IKT, školský dvor, školské ihrisko a priľahlé
okolie. ŠKD ma vypracovaný vlastný výchovný program „Hráme sa, tvoríme a
spoznávame“.
Školská knižnica
Poskytuje služby ako integrované informačné centrum, v ktorom je oddelenie pre
deti

a

učiteľská

knižnica.

Fond

tvorí

náučná

literatúra,

encyklopedického charakteru, slovníky, odborné príručky, časopisy.
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beletria,

knihy

Zariadenie školského stravovania (ZŠS) - školská jedáleň
Zabezpečuje zdravú a vyváženú stravu pre žiakov a zamestnancov školy (teplý
obed). Pre žiakov MŠ pripravuje okrem obeda desiatu a olovrant.

1. 8 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Priestorové podmienky vzhľadom na počet žiakov, ich sociálnu štruktúru ako aj
predpokladaný nárast môžeme označiť ako nevyhovujúce. V škole je 38 tried ale len
24 klasických

učební a preto je v niektorých ročníkoch I. stupňa dvojzmenné

vyučovanie. 5 tried pre primárne vzdelávanie sa nachádza v budove materskej školy
(vlastné sociálne zariadenia zvlášť pre chlapcov, dievčatá, učiteľov; zborovňa
vybavená počítačmi, tlačiarňami).Triedy sú priestranné, esteticky upravené, na I.
stupni s priestorom na relaxáciu. tried je vybavených interaktívnou tabuľou. Škola je
vybavená jednou veľkou počítačovou miestnosťou s interaktívnou tabuľou a
23 počítačmi s pripojením k internetu a dvomi menšími počítačovými učebňami
informatiky pre skupinové vyučovanie s počítačmi s vlastným pripojením na internet.
V škole sa nachádza jazykové laboratórium, laboratórium pre fyziku, chémiu
a biológiu, dielňa pre predmety Domov a práca, Výtvarná výchova, Tvary umenia
a Detský svet v umení, komplexne vybavená cvičná kuchynka, školská knižnica.
Suterén školy tvoria šatne s úložnými skrinkami pre každého žiaka, na každom
poschodí sú hygienické zariadenia zvlášť pre chlapcov a dievčatá. Súčasťou školy je
telocvičňa, súčasťou telocvične sú šatňa, sprchy, náraďovňa a športový areál s
viacúčelovým ihriskom s umelým trávnikom a osvetlením. V škole sa nachádzajú
kabinetné zbierky, ktoré sa počas školských rokov priebežne doplňujú o nové
moderné učebné pomôcky, čo umožňuje efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie.
Počítačmi je vybavená aj zborovňa pedagogických zamestnancov, kancelária
zástupcov RŠ, kancelária administratívy, kancelária RŠ, kancelária vedúcej ŠJ – plný
prístup na internet.
V budove je ďalej školská kuchyňa a jedáleň s kapacitou 60 miest pre 300
stravníkov. Technická infraštruktúra budovy je po komplexnej rekonštrukcii.
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1. 9 Škola ako životný priestor
Škola je miestom nielen miestom kde sa prijímajú vedomosti, ale aj miestom kde
sa žije. Žiaci i pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho
dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj
my v našej škole. Kladieme dôraz na upravené prostredie tried, chodieb,
aktualizujeme nástenky, snažíme sa o estetickú výzdobu chodieb. Vo vstupnej časti
(hlavný vchod) je umiestnená galéria z histórie a tiež zo súčasnosti školy
vitrínach sa nachádzajú

a vo

poháre z víťazstiev našich žiakov z rôznych súťaží

(hasičské, literárne a pod.)
Pravidelne sa staráme a udržiavame aj areál školského dvora a ihrísk, nielen v
základnej škole, ale aj v materskej škole.
Po komplexnej rekonštrukcii budovy môžeme povedať, že

sa hygienické,

estetické a prevádzkovo technické podmienky na zabezpečenie vyučovania výrazne
zlepšili. Škola má nový informačný systém. Vo vstupnej hale sú informačné plochy na
ktorých sú aktuálne informácie o aktivitách školy. Dbáme na priateľskú atmosféru
medzi žiakmi a pedagógmi navzájom. Postupne sa zveľaďuje vonkajšia časť areálu
školy terénnymi úpravami na školskom pozemku a ihrisku a postupnou realizáciou
celkového oplotenia areálu.
1.10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní


pravidelné školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a proti požiarom akreditovaným bezpečnostným technikom,



poučenie žiakov o BOZP na začiatku školského roka, toto poučenie je
zaznamenané v triednej dokumentácii,



poučenie žiakov o BOZP - laboratórne práce CH, F, B,



práca na školskom pozemku a školskej dielni,



exkurzie a školské výlety, vychádzky,



bezpečnosť na hodinách TV,



bezpečné správanie na ceste, pravidlá cestnej premávky,



BOZP je zahrnutá aj v školskom poriadku ,



škola má uzavretú zmluvu o úrazovom poistení žiakov v čase vyučovania a na
16

aktivity mimo sídla školy zabezpečuje jednorazové poistenie,


v štádiu riešenia je ochrana vstupu do budovy školy aj samotného areálu,



ochranu objektu zabezpečuje externý a interný kamerový systém
a bezpečnostný alarm.
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2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu
„Poznanie, zručnosť a individualita“
2.1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Naša škola je modernou školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti
prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií. Pripraví žiaka
na život v treťom tisícročí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave
žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť,
rýchlo a účinne riešiť problémy. Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil
úspech, aby bol šťastný. Bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne
prostredie, rasu.
Poskytneme dôkladné primárne vzdelávania deťom so sociálne zanedbaného
prostredia v špecializovaných triedach, kde budú mať možnosť zažiť úspech, radosť
z učenia a získať základy gramotnosti. Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania
na našej škole môže absolvent našej školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole
poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.
Podstatou nášho ŠkVP je stanovenie priorít pre vzdelávanie. Tomu sa podriadilo
aj zaradenie a charakter voliteľných predmetov. Program zabezpečí aby žiaci získali
potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali
kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si
vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôležité je, aby sa
nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby
žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú
vyhľadávať informácie musia vedieť, aké informácie majú hľadať, ako ich zaradiť do
systému a pod. Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné
vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo
všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa
rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola
zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Výchovno-vzdelávaciu
činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní
kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
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Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať
v tíme, schopného sebamotivácie k vzdelávaniu. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov
v cudzích

jazykoch

so

zreteľom

na

možnosti

školy,

so

zameraním

na

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu
inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Naším princípom je viesť žiakov
k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať
medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať.
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať samostatných, pracovitých, zodpovedných,
morálne vyspelých a slobodných ľudí.
2. 2 Zameranie školy
Škola

poskytuje

žiakom

všeobecne

orientované

základné

vzdelanie

a výchovné pôsobenie s dôrazom na:


využívanie inovačných vyučovacích metód so zameraním na zážitkové
vzdelávanie,



rozvíjanie jazykových zručností žiakov v slovenskom i v cudzích jazykoch.



podporu rozvoja základných obslužných činností a zručností pre praktické
každodenné aktivity žiakov,



prácu s informačnými technológiami,



telesnú výchovu a pestovanie zdravého životného štýlu,



rozvoj emocionálnej stránky osobnosti žiaka,



primárnu prevenciu proti závislostiam,



prácu s talentovanými žiakmi,



starostlivosť o žiakov zdravotne znevýhodnených,



starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
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Využívanie inovačných vyučovacích metód so zameraním na zážitkové
vzdelávanie:
Zážitkové učenie je vysoko efektívna vzdelávacia metóda zameraná na
transakciu medzi učiteľom a žiakom pri bezprostrednej skúsenosti vzdelávacieho
okolia a obsahu. Konkrétnymi cvičeniami učiteľ naučí žiakov inšpirovať sa k tvorivej
činnosti na základe vlastných zážitkov. Žiaci pozitívne prijímajú a zapamätávajú nové
informácie s podporou predstavivosti a vlastnej skúsenosti. Vzdelávací proces je pri
využití tejto metódy nie len učením a výchovou ale aj hrou. Každá vyučovacia hodina
je skutočným zážitkom, kreatívnou hrou, inšpiráciou na riešenie reálnych situácií.
Rozvoj emocionálnej stránky osobnosti žiaka:
Emocionálna stránka osobnosti žiaka podpora a vytváranie podmienok pre jej
široký rozvoj je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a vo výraznej
miera vplýva na kvalitu a úspešnosť práce žiaka v škole. Školský vzdelávací program
v štruktúre voliteľných predmetov podporuje túto zložku výchovy a vzdelávania
zaradením predmetov Detský svet v umení v nultom ročníku.
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Nultý ročník
Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka
akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť
sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka
základnej školy. Zriadenie nultého ročníka vychádza z potreby pomôcť deťom, ktoré
pochádzajú zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia alebo
nenavštevovali predškolské zariadenie a z rozličných dôvodov majú odloženú
povinnú školskú dochádzku. Táto skupina detí je špecifická tým, že potrebuje
zvláštny prístup. Preto sa predpokladá, že aj nultý ročník bude špecifický. Špecifická
bude aj práca učiteľa s týmito deťmi, jeho prístup k tejto skupine detí a správny výber
metód a foriem práce.
Nultý ročník základnej školy, po prerokovaní so zriaďovateľom školy, zriaďuje
riaditeľ školy a je jej integrálnou súčasťou. Do nultého ročníka sa zaraďujú deti, ktoré
k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia a nie je u nich vzhľadom na sociálne a jazykové
prostredie predpoklad zvládnutia učiva 1. ročníka základnej školy za jeden rok. Ak
dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ
základnej školy rozhodne o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy alebo o
odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe
žiadosti zákonného zástupcu alebo na odporúčanie praktického lekára pre deti a
dorast, poradenského zariadenia, alebo na návrh riaditeľa predškolského zariadenia,
ak ho dieťa navštevuje, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
Podmienkou zaradenia dieťaťa do nultého ročníka ZŠ je vyšetrenie CPPPP
(centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), ktoré môže byť
realizované aj na základe odporúčania pedagóga pri zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ.
Podľa školského zákona, dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo
žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia dieťa alebo žiak žijúci v prostredí,
ktoré

vzhľadom

na

sociálne,

rodinné,

ekonomické

a

kultúrne

podmienky

nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností
dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok
primeraných podnetov na rozvoj jeho osobnosti.
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Na identifikovanie žiakov pochádzajúcich z tohto prostredia je to týchto päť
kritérií:
• aspoň jeden rodič poberá dávky v hmotnej núdzi,
• aspoň jeden rodič je nezamestnaný,
• najvyššie ukončené vzdelanie aspoň jedného rodiča je základné,
• neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto
na učenie, nemá vlastnú posteľ, v byte nie je zavedená elektrická prípojka),
• vyučovací jazyk školy je iný než jazyk, ktorým hovorí dieťa doma.
Za žiaka zo SZP považujeme žiaka žijúceho v prostredí, ktoré spĺňa aspoň tri z
uvedených kritérií. Trieda sa môže zriadiť pri minimálnom počte 8 žiakov a
maximálnom počte 16 žiakov.
Na škole triedy

nultého ročníka sa striedajú po týždni na dopoludňajšom a

popoludňajšom vyučovaní. Všetci žiaci sú žiakmi so ŠVVP.
Usporiadanie triedy má:
- umožniť deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách,
- uľahčiť dieťaťu voľný styk s najbližším okolím,
- uľahčiť dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam,
- umožniť dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru,
- umožniť dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a umožniť mu uvedomiť si vlastné
- možnosti,
- umožniť dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí,
- umožniť dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného
- rozhodovania sa pri výbere činností,
- byť bezpečné, hygienické, estetické a funkčné,
- umožňovať dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní
- hračiek a pri manipulácií s predmetmi, učebnými pomôckami.
Organizácia práce v nultom ročníku
Práca v nultom ročníku si vyžaduje skúseného pedagóga (učiteľ, vychovávateľ,
asistent učiteľa), ktorý prešiel všetkými ročníkmi ISCED1, chce túto prácu vykonávať,
je dostatočne motivovaný, môže organizovať výchovno-vzdelávací proces v blokoch
alebo vyučovacích hodinách, pričom prestávky zaraďuje podľa potreby žiakov Denné
časové rozvrhnutie činnosti si organizuje vyučujúci. Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o
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základnej škole § 6 ods. 11 uvádza: „podľa podmienok školy môžu v triede nultého
ročníka vyučovať viacerí pedagogickí zamestnanci. Pre pedagogického zamestnanca
pracujúceho v nultom ročníku základnej školy sa odporúča 22-hodinový týždenný
základný úväzok“ (vyhláška č. 320/2008 Z .z).
Pedagogická dokumentácia
Podľa školského zákona § 11 pedagogickú dokumentáciu tvoria:
− učebné osnovy pre nultý ročník základnej školy,
− triedna kniha pre 0. ročník základnej školy,
− triedny výkaz pre 0. ročník základnej školy,
− rozvrh hodín,
− školský poriadok školy,
− správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
Žiaci po absolvovaní nultého ročníka majú mať osvojené:
-

základné vedomosti,

-

slovná zásoba,

-

výslovnosť,

-

matematické predstavy,

-

fonetické uvedomovanie,

-

grafomotorické zručnosti,

-

správny úchop ceruzy,

-

pravo-ľavá orientácia,

-

pamäťové schopnosti.

Kontrolné psychologické vyšetrenie v prípade potreby (zhoršenie alebo zlepšenie
stavu žiaka), najneskôr však po absolvovaní nultého ročníka.
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2. 3 Pedagogické stratégie
Moderné vyučovanie nie je obmedzené na jedinú formu pedagogickej stratégie
alebo metódy; skôr zahŕňa rozmanité prístupy, často viac než tri alebo štyri použité
počas jednej vyučovacej hodiny. Rozmanité vzdelávacie stratégie podporujú učenie
na strane žiaka. Je na pedagogickej tvorivosti našich učiteľov, ktoré pedagogické
stratégie vo vyučovaní zvolí.

Kompetencie k učeniu:
-

dať žiakom k učivu, pokiaľ je možné, vždy konkrétny názor, aby bolo učivo
žiakom predkladané s využitím čo najviac zmyslov, hlavne zraku, hmatu
a sluchu,

-

nechať žiakov individuálne s názornými pomôckami manipulovať, pozorovať,
triediť a rozlišovať,

-

dbať, aby každý nový činnostný postup mal určitý didaktický cieľ, priviesť
žiakov

k úvahám

o probléme,

k vyjadreniu

svojich

záverov,

k znovuobjavovaniu poznatkov,
-

klásť dôraz na porozumenie učivu a náväznosť medzi jednotlivými poznatkami

-

podporovať tvorivú činnosť žiakov,

-

klásť na žiakov v učive primerané nároky, viesť ich k dobrému zvládnutiu
základného učiva a dať im k tomu taký časový priestor, ktorý zohľadňuje
individuálne schopnosti jednotlivých žiakov,

-

pomáhať podporiť sebadôveru žiakov vo vlastné schopnosti,

-

upozorňovať na konkrétne využitie vedomostí a schopností v živote,

-

viesť ich k sebahodnoteniu a pochopeniu, prečo sa dané učivo učí,

-

vytvárať návyky k neskoršiemu samostatnému učeniu,

Kompetencie k riešeniu problémov
Činnostné učenie je založené na predkladaní problémov a úloh ku konkrétnemu
riešeniu každým žiakom, dbá sa na to, aby sa žiaci v úlohe orientovali, pritom:
-

žiaci triedia, rozlišujú, zoskupujú, pridávajú i vyradzujú určité pojmy, pomôcky
alebo pripravené kartičky s údajmi vzhľadom k tomu, čo majú sledovať,
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-

podľa svojho uváženia žiaci na základe uvedených činností nachádzajú
zhodné, podobné alebo naopak odlišné znaky,

-

postupujeme od jednoduchých problémov k zložitejším,

-

na základe pochopenia sami žiaci navrhujú a vykonávajú obmeny činnosti,

-

objavené poznatky aplikujú v obdobných situáciách, ktoré sami vymýšľajú,
majú možnosť využívať svoje doterajšie individuálne poznatky, schopnosti
a skúsenosti,

-

podporujeme účasť žiakov, podľa ich schopností, v rôznych súťažiach, zvlášť
takých, kde treba uvažovať a hľadať nové spôsoby riešenia úloh alebo
spracovania údajov (Klokan, MO,...),

-

žiakov vedieme k tomu, aby sa nedali odradiť prípadným nezdarom,
dochádzali vo svojej činnosti k záverom, pokúšali sa nájsť vhodné riešenie,

-

rôzne závery, riešenia a rozhodnutia nechávame žiakov obhajovať,

-

umožňujeme

žiakom

vyhľadávanie

nových

informácií,

ich

triedenie

vo

všetkých

i prepojovanie s učivom,
Kompetencie komunikatívne
K rozvíjaniu

tejto

kompetencie

poskytuje

činnostné

učenie

vyučovacích predmetoch veľa vhodných príležitostí, nakoľko s každou činnosťou je
spojená komunikácia medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a učiteľom. K utváraniu
tejto kompetencie je nutné:
-

nechať žiakov pri každej ich činnosti hovoriť o pozorovanom jave alebo
o vlastnom spôsobe riešenia danej úlohy,

-

prijímať často neodborne vyjadrené žiacke názory, upresňovať ich, vyjadrovať
uspokojenie nad správnymi závermi žiakov a povyšovať ich na objav,

-

dávať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru,

-

skúsiť hovoriť o vhodnej komunikácii so spolužiakmi, s učiteľmi a s ostatnými
dospelými,

-

netoleruje agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé chovanie,

-

sami otvorene komunikujeme a pozitívne prezentujeme svoju učiteľskú
profesiu,

-

zameriavame

sa

na

rozvíjanie

komunikačných

v informačnej a komunikačnej technológii.
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schopností

žiakov

Kompetencie sociálne a personálne
Individuálne činnosti zaraďované do výučby sú striedané s činnosťami žiakov vo
dvojiciach, v skupinách, čo vyžaduje spoluprácu, vzájomnú dohodu a rešpektovanie
sa navzájom.
Preto dbáme na to, aby:
-

sa žiaci podieľali na stanovení pravidiel pre prácu v rôzne veľkých skupinách
a aby tieto pravidlá rešpektovali,

-

sa učili vzájomnej tolerancii a zodpovednosti za plnenie jednotlivých častí
spoločnej úlohy a usilujeme sa o to, aby žiaci striedali role v skupine,

-

v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc a sami boli ochotní pomoc podľa
svojich možností poskytnúť,

-

vzájomná komunikácia bola vedená v príjemnej atmosfére (tomu okrem iného
napomáha i vhodné oslovovanie žiakov medzi sebou),

-

rozvíjame u žiakov schopnosť hodnotiť ako prácu vlastnú, tak i prácu druhých,

-

podporujeme integráciu žiakov, netolerujeme prejavy rasizmu,

-

vedieme žiakov k odmietavému postoju k všetkému, čo narušuje dobré
vzťahy.

Kompetencia občianska
Činnostné

učenia

prebiehajú

výučbou

všetkých

predmetov,

žiaci

cítia

spolupatričnosť s triednym kolektívom, pretože vzájomne komunikujú, kladú si
navzájom otázky, diskutujú o riešení problémov, rozprávajú si rôzne skúsenosti a i.
Tento ráz výučby vedie žiakov:
-

k vzájomnému slušnému chovaniu bez hrubostí a násilia,

-

k snahe si medzi sebou pomáhať, uznávať sa a oceňovať nápady druhých,

-

k snahe o čo najlepšie plnenie svojich povinností i uvedomovaniu si svojich
práv,

-

žiaci potom tiež ľahšie rešpektujú témy vzťahujúce sa k starostlivosti o zdravie
a k jeho ochrane,

-

vedie žiakov k triedeniu odpadov a pozitívnemu vzťahu k svojmu okoliu,

-

v triednych kolektívoch si žiaci spoločne stanovujú pravidlá chovania a riadia
sa nimi.
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Kompetencie pracovné
Tieto kompetencie sa pri činnostnom charaktere výučby rozvíjajú vo všetkých
vyučovacích predmetoch spolu s pracovnými činnosťami, ktoré podporujú túto
výučbu.
Zameriavame sa na:
-

dosiahnutie zručnosti žiakov pri práci s rôznymi materiálmi, vykonávanie
činností a pokusov – udržiavanie poriadku na pracovnom mieste, systém
v ukladaní pomôcok a náradia,

-

samostatnú prípravu jednoduchých pomôcok pre výučbu žiakov,

-

dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,

-

poznávanie rôznych oborov ľudskej činnosti, ich výsledkov a významu pre
ostatných ľudí,

-

učiteľ vedie k zodpovednému používaniu pomôcok, náradia, materiálov,

2. 4 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Škola je v plnej miere otvorená pre edukáciu všetkých žiakov:
- so zdravotným znevýhodnením,
- zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- s nadaním.
Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, pre ktorého je
potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Pod „ďalšími
zdrojmi“ rozumieme podmienky, ktoré je potrebné zabezpečiť navyše okrem
typických podmienok pre vzdelávanie žiakov. Špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovnej prevencie
a poradenstva. Každá škola si vytvára svoj rámcový program vzdelávania, ktorý musí
byť v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ale prispôsobený vzdelávaniu na
danej škole. Mal by predstavovať modifikáciu pre vzdelávanie žiakov s rôznym
druhom postihnutia. V rámci vzdelávania na našej škole ide o mentálne postihnutie,
čiastočne o sluchový postih a o poruchy učenia a správania. Na našej škole sme v
zmysle §29, Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov so súhlasom zriaďovateľa zriadili pre vzdelávanie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami špecializované triedy. Vytvorili sme
pre ne školský vzdelávací program s posilnením dotácie predmetov slovenský jazyk,
matematika a informatická výchova, svet práce, výtvarná výchova a telesná výchova.
V triedach vyučujú kvalifikovaní pedagógovia, žiaci sú v starostlivosti

CŠPPP

v Spišskej Novej Vsi.
Ciele vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:


umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné
učenie,



podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu
problémov,



viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácií,



rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy
vlastné i druhých,



pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné
a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a plnili svoje povinnosti,



vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní
a v prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom,
svojmu prostrediu a k prírode,



učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie
v zmysle dodržiavania zdravého životného štýlu,



viesť

žiakov

k tolerancii

a ohľaduplnosti k iným

ľuďom,

ich

kultúram

a duchovným hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi,


pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti i reálne možnosti
a uplatňovať

ich

spolu

s osvojenými

vedomosťami

a zručnosťami

pri

rozhodovaní o vlastnú životnú a profesijnú orientáciu.
Vzdelávací proces sa prispôsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoja žiakov.
Vzhľadom k variabilite schopností a úrovní vedomostí a zručností, je potrebné pri
vzdelávaní uplatňovať prístupy odpovedajúce vývojovým a osobnostným špecifikám
žiakov.
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
sa na našej škole uskutočňuje v špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých
28

žiakov a integráciou žiakov v bežných triedach. Špeciálne triedy máme štyri a to
prevažne s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia a pridruženou
sluchovou poruchou. V týchto triedach vyučujú učitelia so špeciálnou pedagogikou
a taktiež spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom. Vyučuje sa podľa
platných učebných osnov špeciálnych základných škôl. Integrovaný žiak je
vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Tento program je
súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. O zaradení žiaka do špeciálnej triedy alebo o jeho integrácií rozhoduje
riaditeľ školy, na základe písomného odporúčania špeciálno-pedagogického
poradenstva alebo pedagogicko-psychologickej poradne a len s písomným súhlasom
zákonného zástupcu žiaka.
Vzhľadom na to, že dieťa s mentálnym postihnutím dosahuje školskú zrelosť
v neskoršom veku, ako ostatná populácia, je potrebné prispôsobiť im vzdelávanie na
prvom stupni. Väčšina detí s ľahkým mentálnym postihnutím je oneskorená
z hľadiska sociálneho, psychického a fyzického vývoja. Prechod z rodinného
prostredia musí byť pozvoľný a postupný. S ohľadom na rozdielnosť rozumových
schopností žiakov, schopnosti učenie a pracovných výsledkov, je potrebné
pristupovať ku každému žiakovi individuálne, rešpektovať jeho možnosti a pozitívne
hodnotiť každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je preto hlavnou
úlohou adaptácia žiaka na nové prostredie, nový štýl práce a upevňovanie
základných

hygienických

a sociálnych

návykov.

Druhý

stupeň

základného

vzdelávania je zameraný na získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a návykov,
ktoré žiaci môžu využiť ku zvýšenej kvalite osobného života, vrátane profesijného
uplatnenia. Z tohto dôvodu sa vo vzdelávacom procese žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, na rozdiel od intaktných žiakov, kladie väčší dôraz
na rozvíjanie sociálnych a komunikačných schopností a na vytváranie praktických
schopností.
Žiaci s poruchami správania sa vzdelávajú v bežnej triede základnej školy
s primeranou modifikáciou výchovno-vzdelávacieho procesu. Poruchy správania
majú dopad na školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky, na sociálne vzťahy
žiaka v školskom prostredí a tým aj na priebeh vyučovacieho procesu. V procese
výchovy a vzdelávania týchto žiakov je potrebné túto skutočnosť rešpektovať
a špecificky postupovať, podobne ako je to u žiakov s mentálnym, sluchovým, či iným
postihnutím.
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Program má byť koncipovaný tak, aby žiaci s rôznym stupňom postihnutia, za
podpory špeciálnych vzdelávacích metód, vyváženého pôsobenia na ich rozvoj
v oblasti kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a vôľovej, mohli dosiahnuť čo najvyššiu
možnú úroveň osobnostných kvalít.
Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vzhľadom na vysoké percento žiakov zo sociálne a jazykovo znevýhodneného
prostredia nie je možné úplne zabrániť segregácii. Žiaci sa vzdelávajú buď
integrovane spolu s nerómskou populáciou alebo samostatne v rómskych triedach.
V týchto triedach sa prispôsobuje učebný plán a učebné osnovy tak, aby každé dieťa
zažilo pocit úspechu. Budeme dbať na to, aby úspešní rómski žiaci zo samostatných
rómskych tried boli zaradení do tried majoritnej populácie. Na odbúranie
neúspešnosti týchto žiakov v prvom ročníku zriaďujeme každoročne nultý ročník.
Veľkou pomocou na prelomenie jazykovej bariéry a zlepšenie spolupráce s rómskou
komunitou sú asistenti učiteľa. Na škole sa snažíme viesť žiakov k tolerancii, bojovať
proti xenofóbii a rasizmu. Obsahom a metódami výchovno-vzdelávacieho procesu sa
snažíme poskytnúť týmto žiakom nižšie sekundárne vzdelávanie, s cieľom ich
ďalšieho uplatnenia na vyššom stupni škôl. Najväčším problémom pri realizácii
našich cieľov je vysoká absencia žiakov v škole. V rámci spolupráce škola – obecný
úrad – polícia - rómska komunita (rodičia), sa budeme snažiť zlepšiť dochádzku do
školy.
Vzdelávanie nadaných žiakov
Nadané deti tvoria veľmi rôznorodú skupinu. Ich spoločným znakom je, že majú
oproti rovesníkom vysoko rozvinuté intelektové schopnosti. Ich intelekt je v predstihu
akoby na úrovni staršieho dieťaťa. Podávajú alebo majú potenciál podávať vysoko
nadpriemerné výkony v niektorej oblasti alebo oblastiach činnosti.
Vo vyučovaní nadaných žiakov sa využívajú dva hlavné prístupy: akcelerácia
a obohatenie.

Pod

akceleráciou

rozumieme

urýchlenie

vzdelávania,

skoršie

zaškolenie dieťaťa, preskočenie ročníka, absolvovanie viacerých ročníkov naraz.
Naša škola využíva skôr ten druhý prístup a to obohatenie. Ide o rozšírenie,
prehĺbenie učiva alebo učebných aktivít alebo oboznamovanie sa s témami celkom
mimo školského obsahu. Časový priestor na obohatenie sa vytvára znížením
opakovania, precvičovania učiva alebo redukovaním tém, ktoré už deti ovládajú.
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V užšom slova zmysle môže byť obohatenie aj samostatný predmet, v ktorom žiaci
získavajú zručností v skúmaní, tvorivom riešení problémov, prezentácii v rámci
nejakej zaujímavej oblasti.
Vzdelávanie nadaných žiakov na škole sa zameriava najmä na:


rozvíjanie vyšších úrovní myslenia (analýza, syntéza, hodnotenie),



kritické myslenie a argumentáciu,



riešenie problémov,



skúmanie, bádanie, objavovanie,



prezentáciu,



samostatnosť,



spoluprácu,



sebapoznanie,



sebahodnotenie.

Vo vzdelávaní nadaných žiakov je efektívne to, aby žiaci rozmýšľali, objavovali
a diskutovali. Je potrebné ukázať deťom vlastnú omylnosť, nechať učebný proces
viesť ich otázkami a záujmami, aj za cenu toho, že sa odbočí od témy. Dôležité je
vypočuť si tieto deti a učiť sa od nich. Vedieť im pripraviť dostatočne stimulujúce
úlohy, zadávať úlohy ako problém na riešenie. Hodnotenie týchto detí realizujeme
formou diskusie. Je veľmi potrebné zdôrazňovať pozitívne stránky žiackeho výkonu,
nie chýb. Pri vzdelávaní týchto žiakov za veľmi efektívne považujeme aj to, aby sme
boli pre tieto deti partnermi a pomocníkmi, riešili, poznávali a bádali spolu s nimi.
Nadaným deťom je potrebné pripraviť adekvátne podmienky na rozvoj ich
potenciálu. Každý jedinec je svojím spôsobom unikátny, neopakovateľný. Preto
treba, aby sa táto jedinečnosť, výnimočnosť podporovala a rozvíjala už od začiatku
tak v rodine, ako i v škole.
2. 5 Začlenenie prierezových tém
Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho
vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti.
Prierezové témy realizujeme viacerými formami:
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ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných
učebných predmetov,



ako formu projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme),

Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie aktivizujúcich,
interaktívnych učebných metód.
Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny
vzdelávací program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy:


Osobnostný a sociálny rozvoj



Výchova k manželstvu a rodičovstvu



Environmentálna výchova



Mediálna výchova



Multikultúrna výchova



Regionálna výchova a ľudová kultúra



Dopravná vychova- výchova k bezpečnostiv cestnej premávke



Ochrana života človeka a zdravia

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania
žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole
je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov
alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich
vodičov motorových vozidiel.
Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke:
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne
záväznými právnymi predpismi,
- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej
zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
- uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista,
cestujúci (spolujazdec),
- spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti
a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom
živote,
- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
32

- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a
zodpovedný život. Znamená to rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré
spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je
potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o
sebe), spoznával sám seba, dvoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu,
sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život
a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje
práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať u žiakov
rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie,
agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si osobnostnú integritu,
pestoval kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobnosti potrebné pre osobný a sociálny
život a spoluprácu.
V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj
rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami,
pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac
priestoru má v predmete etická výchova, ale uplatňujeme ju aj v náukových
predmetoch. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií,
diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
Environmentálna výchova
Sa prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov
prírodoveda, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a etická výchova.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a
schopností nadobudne schopnosť dokázal vnímať vzťahy medzi človekom a jeho
životným prostredím vo svojom okolí ale uvedomoval si aj dôležitosť vnímania
životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali
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vedomosti

ale

aj

zručnosti,

ktorými

môžu

pomáhať

životnému

prostrediu

jednoduchými
činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať
kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode.
Mediálna výchova
Žiaci už vo veku 6 - 11 rokov sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických
ale aj tlačených – rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač.
Nie každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva
potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorý by umožnila žiakom osvojiť si
stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a
selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov
k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“,
primerane veku sa v ňom orientovali.
Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku
posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne
formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si
negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným
prístupom eliminovať. Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická
výchova, informatická výchova, prírodoveda, biológia, informatika.
Multikultúrna výchova
Je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s
globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je
predpoklad , že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných
kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je
výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie
iných kultúr ako aj na
rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie
inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť
chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich
historické

a

sociálne

súvislosti

a

ich

rôzne

spôsoby

sebavyjadrovania.

Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky,
tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. Multikultúrna výchova sa dotýka
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aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi
školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup
k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho
zázemia.
Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: dejepis, občianska výchova,
geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, vlastiveda .
Ochrana života človeka a zdravia
Ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných
predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem
vyučovania – dve účelové cvičenia v školskom roku OČaP.
Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti
žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne
pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných
skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom
sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie
prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým
orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických
havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.
Zároveň
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením
cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.
Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a
života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické
vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a
poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne
vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať
predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu
na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.
Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom :
- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode..
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Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s
prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie
zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom
Slovenskej republiky.
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady
na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva,
ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali
históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických
regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda;
obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec
(príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti,
piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr.
ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov –
objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí
Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie
sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska;
zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname
si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA –
rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi)
na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v
turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné
medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k
manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí
a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s
vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné
vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového
štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:


osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;


získal

základné

predpoklady

pre

zodpovedné

rozhodnutia

v

oblasti

medziľudských vzťahov;


uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového
správania vo svojom každodennom živote
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3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
3. 1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove
v ZŠ vychádza z § 55-§ 58 zákona č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri hodnotení
budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy vydané MŠ SR s platnosťou od 1.5.2011. Hodnotenie ako výsledok
komunikácie žiak– učiteľ– rodič má poznávaciu, motivačnú a konatívnu funkciu.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme
na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov prostredníctvom
hodnotiaceho portfólia pre jednotlivé ročníky.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami budeme postupovať v zmysle platného metodického pokynu. Žiaci 0.
ročníka sú hodnotení klasifikáciou, ostatní žiaci sú hodnotení klasifikáciou vo
všetkých vyučovacích predmetoch ŠkVP

v zmysle metodického pokynu

č.22/2010 – R na hodnotenie žiakov základnej školy.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov
na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení
učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa
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bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský
výkon. Hodnotiace kritéria pre ISCED 1 a ISCED 2 (Príloha A)
3. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov
Vnútorný systém

kontroly v personálnej oblasti predchádza

hodnoteniu

zamestnancov. Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické
porovnávanie

požiadaviek

jednotlivých

pracovných

činností

a

spôsobilostí

zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy.
Úlohou riaditeľa školy a vedúcich zamestnancov - zástupcov riaditeľa školy ,
vedúcich MZ a PK je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie
ich pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a
motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov

medzi riadiacim

zamestnancom a jeho podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v
pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa
zamestnanca s cieľmi školy. Ďalej slúži na vytvorenie predpokladov pre plánovanie
potrieb zamestnancov, prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie nevhodných
zamestnancov, identifikovanie potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov,
napomáhanie plánovaniu a realizácii ich pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných
rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať výkonnosť.
Jedenkrát ročne vedie riaditeľ školy alebo zástupkyne riaditeľa školy so
zamestnancami osobný pohovor. Osobnému pohovoru predchádza sebahodnotenie
zamestnanca. Na pohovore sa na základe neformálneho hodnotenia, hospitačnej
činnosti, výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov, mimoškolskej činnosti učiteľa
hodnotia odborné schopnosti učiteľa a jeho predpoklady na plnenie nových úloh.
Súčasťou pohovoru je aj hodnotenie jeho interpersonálnych zručností, čiže ako
vychádza s kolegami, nadriadenými, žiakmi i rodičmi. Hodnotí sa jeho prístup k práci
– teda napríklad to, či je samostatný, lojálny, spoľahlivý, zodpovedný, dôvody
čerpania pracovného voľna, či má vyvinutý zmysel pre sebadisciplínu. Ak ide
o kariérovú pozíciu, pohovor sa dotkne aj riadiacich schopností. Výsledkom pohovoru
je celkové hodnotenie pracovníka, ktoré dostane v písomnej forme v podobe
vyplneného hodnotiaceho formulára. Hodnotený zamestnanec dostáva spätné
informácie o svojom výkone očami nadriadeného zamestnanca. Tieto informácie sú
podkladom pre ďalšie zlepšenie vykonávania prác, odstránenie nedostatkov a chýb.
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Súčasne mu hodnotenie pomáha pre stanovenie úloh na budúce obdobie a vytvára
pre ich plnenie primerané podmienky.
Vnútroškolská kontrola je zameraná na tieto oblasti:
-

realizáciu učebných plánov v 0. až 9. ročníku,

-

dodržiavanie tematicko výchovno – vzdelávacích plánov,

-

realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu,

-

účelné a efektívne využívanie metód, foriem, prostriedkov a didaktickej techniky,
ktoré podnecujú rozvoj myslenia, tvorivosti, aktivity a samostatnosti žiakov,

-

jasnú formuláciu výchovno-vzdelávacej a výchovnej stránky cieľa, konkrétnosť,
primeranosť k možnostiam veku žiaka a jeho schopnostiam,

-

využívanie spätnej väzby na vyučovacích hodinách,

-

využívanie sabahodnotenia žiakov,

-

utváranie správneho vzťahu učiteľ – žiak, úcta k žiakovi, atmosféra na hodinách,

-

stav a úroveň vedomostí žiakov,

-

využívanie odborných učební,

-

čitateľskú, matematickú, prírodovednú , informatickú a finančnú gramotnosť ,

-

komunikačné schopnosti v cudzom jazyku,

-

pracovné a spoločenské správanie – interpersonálne vzťahy, flexibilita, ochota,
schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť, spolupráca s rodičmi žiakov.

Kontrola realizácie plánov:
-

tematické výchovno - vzdelávacie plány,

-

plány MZ a PK – účasť na zasadnutiach MZ a PK ,

-

plán výchovného poradcu,

-

výchovný plán ŠKD,

-

plány výletov a exkurzií,

-

TVVP voliteľných predmetov a nepovinných predmetov,

-

plány jednotlivých koordinátorov projektov ,

-

plán kontinuálneho vzdelávania.

Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu:
1.

Hospitačnou činnosťou podľa rozpracovania riaditeľom školy a zástupcami

riaditeľa školy pre I. a II. stupeň:
- sledovaním vedomostí žiakov v rámci hospitačnej činnosti
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Kontrolou žiackych prác:

2.
-

žiacke výrobky pri predmetoch,

-

výtvarné práce,

-

osobné portfóliá žiakov.

3. Kontrolou pedagogickej dokumentácie:
- 1 krát mesačne kontrola triednych kníh,
- 1 krát mesačne kontrola triednych kníh začlenených žiakov,
- 1 krát štvrťročne kontroly klasifikačných záznamov ,
- 1 krát štvrťročne kontroly triednych výkazov.
Kontrola vnútorného režimu školy:
- pracovného poriadku – pracovného času,
- dodržiavanie vnútorného poriadku, vrátane dozorov, zásad a štatútov BOZP .
Kontrola mimotriednej a mimoškolskej činnosti:
- 1 krát mesačne kontrola záznamov záujmových útvarov.
Kontrola hospodárenia a prevádzky:
- finančná kontrola a hospodárne využívanie pridelených finančných a materiálnych
prostriedkov,
- kontrola zavedenia inventárov miestností a priebežného vedenia inv. kníh,
- čistota školy, hygienické zásady a BOZP,
- dodržiavanie zásad spisovej služby,
- zásady racionálnej výživy, kultúra stravovania.
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3. 3 Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj verejnosť získala
dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na
žiakov kladené v štátnom i školskom vzdelávacom programe .
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
• Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a
v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
• Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
a v Školskom vzdelávacom programe.
• Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

Monitorujeme pravidelne:
· vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelanie,
· spokojnosť rodičov s vedením školy a učiteľmi,
· neohrozené prostredie, spolupatričnosť žiakov i učiteľov – klíma školy,
· priebeh vzdelávania – vyučovací proces – pedagogické stratégie - metódy a formy
vyučovania,
·úroveň

podpory

žiakov

so

špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími

(handicapovanými, nadanými, začlenenými - integrovanými žiakmi),
· dosiahnuté výchovno – vzdelávacie výsledky,
· riadiaca činnosť v škole,
· úroveň výsledkov práce školy.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
· školské portfólio ( triedne portfóliá),
· kronika školy,
· dotazníky pre žiakov a rodičov,
· hodnotiace porady,
· analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
· SWOT analýza.
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potrebami

Triedne portfólio (moderná kronika triedy) – vytvára si ju trieda pod vedením
triedneho učiteľa počas celého školského roka. Obsahuje napríklad:
- symbol triedy,
- pravidlá správania v triede – napr. naše desatoro,
- rozdelenie služieb v triede,
- fotografie triedy, akcií,
- zlepšováky triedy,
- projekty, súťaže, turnaje a ich výsledky,
- rekordy triedy,
- a podobne.
- zborník aktivít učiteľov - osvedčenia o vzdelávaní učiteľov,
- akcie s rodičmi, spolupracujúcimi organizáciami,
- foto, video – dokumentácia akcií na internetovej stránke.
Školské portfólio:
- triedne portfóliá,
- kronika školy,
- zborník úspechov žiakov – víťazné práce, diplomy zo súťaží, olympiád, turnajov,
Škola každoročne vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom
školskom roku. V nej je kladený dôraz na dve veci:
- konštatovanie úrovne stavu - analýza,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie opatrení
na celkové skvalitnenie práce školy.
Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je
prerokovaná na pedagogickej rade a schvaľovaná Radou školy. Zverejňujeme ju na
webovej stránke školy, majú k nej prístup žiaci, rodičia i verejnosť. O situácii v škole
sú rodičia pravidelne informovaní na webových stránkach školy:
http://zsmarkusovce.edupage.org/. Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých
výsledkov, úspechy našich žiakov, ale aj spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov.
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4 Učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
ISCED 0
Nultý ročník (ŠVP a ŠkVP)

Vzdelávacia

Predmety

Počet hodín

oblasť
Jazyk a
komunikácia

Spolu

Skratka

ŠVP

ŠKVP

týždenne

predmetu

6

0

6

RKS

4

0

4

ZVaZMP

3

0

3

PNV

4

0

4

RGZaVV

3

0

3

HPV

0

1

0

DSI

2

0

2

TEV

22

0

22

Rozvíjanie
komunikačných
schopností

Matematika
a práca
s informáciami

Zmyslová výchova
a základy
matematických
predstáv

Človek a svet

Pracovná výchova

práce
Rozvíjanie
grafomotorických
Umenie

zručností

a kultúra

a výtvarná výchova
Hudobnopohybová výchova
Detský svet
v umení

Zdravie

Telesná výchova

a pohyb
Spolu
ŠVP a ŠKVP
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Príloha A
Príloha A – Hodnotiace kritériá pre ISCED 0
Hodnotiace kritériá pre nultý ročník
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Metodický pokyn
č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou
klasifikácie a slovného hodnotenia.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa

uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:
Celkové hodnotenie – štátny vzdelávací program
Ročník

0.ročník

0. ročník

1. polrok

2. polrok

TEV

známka

známka

RKS

známka

známka

RGZaVV

známka

známka

ZVaZMP

známka

známka

HPV

známka

známka

PNV

známka

známka

Predmet
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Priebežné hodnotenie – štátny vzdelávací program
0. ročník
RGZaVV
Práca

Minimálny počet / školský rok Hodnotenie

Vstupná práca

_

_

Výstupná práca

_

_

¼ ročná práca

_

_

½ ročná práca

_

_

¾ ročná práca

_

_

Samostatná práca

_

_

Písanie-opis

8

známka

Písanie-prepis

8

známka

Čítanie

10

známka

Kontrolný diktát

_

_

neobmedzene

počet chýb

Cvičný diktát

ZVaZMP
Práca

Minimálny počet / školský rok Hodnotenie

Vstupná práca

_

_

Výstupná práca

_

_

¼ ročná práca

_

_

½ ročná práca

_

_

¾ ročná práca

_

_

Samostatná práca - aritmetika

8

známka

Samostatná práca - geometria

4

známka

RKS
Práca

Minimálny počet / školský rok

Ústne odpovede

Hodnotenie
známka

8

HPV
Práca
Ústne odpovede

Minimálny počet / školský rok Hodnotenie
známka

8
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TEV
Práca
Minimálny počet / školský rok Hodnotenie
Śportové cvičenia
8
známka
PNV
Práca
Minimálny počet / školský rok Hodnotenie
Tematické práce
8
známka
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