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 motto : „ Poznanie je zmyslom, cieľom a chlebom života“  

Názov  školského vzdelávacieho programu: „ Klobúčik“ 

Vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ 

 Stupeň vzdelania ISCED 2 

 Dĺžka štúdia 5-ročná 

 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Študijná forma – denná  

Druh školy: štátna    

 

Predkladateľ:  

Názov školy:  Základná škola 

 Adresa: Školská 3, Čierna nad Tisou 

 IČO: 35541130 

Riaditeľ školy: Mgr. Silvia Bacskaiová 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP ISCED 2:  Mgr. Agáta Kosztyuová  

Ďalšie kontakty: 056 63 505 09, e-mail: gozscnt@zoznam.sk  

Zriaďovateľ:  

Názov: Mesto Čierna nad Tisou 

Adresa: Námestie pionierov 1, Čierna nad Tisou 

                                                      

                                                                                                         Mgr. Silvia Bacskaiová 

Platnosť dokumentu od 1. septembra 2018                                     riaditeľ školy  
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Platnosť 

Revidovanie 

Dátum  Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

Platnosť  

ŠkVP od 

 

01. 09. 2008 

 

Revidovanie  August 2009 Zmena školského učebného plánu pre 1. ročník  

Prepracovanie metodiky predmetov,  obsahových 

a výkonnostných štandardov  pre 1. a 5. ročník. 

Rozpracovanie obsahových a výkonnostných 

štandardov pre prierezové témy 

Platnosť  

ŠkVP od 

01.09.2009 Školský učebný plán pre 2. a 6. ročník. 

Vypracovanie metodík, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 2. a 6. ročník 

Revidovanie  August 2010 Zmena školského učebného plánu pre 1. ročník a 2. 

ročník 

Prepracovanie metodiky predmetov, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 1., 2., 5. a 6. ročník. 

Rozpracovanie obsahových a výkonnostných 

štandardov pre prierezové témy. 

Platnosť  

ŠkVP od 

01.09.2010 Školský učebný plán pre 3. a 7. ročník. 

Vypracovanie metodík, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 3. a 7. ročník 

Revidovanie  August 2011 Zmena školského učebného plánu pre 6. ročník a 7. 

ročník 

Prepracovanie metodiky predmetov, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 1., 2.,3., 5.,6. 

a 7.ročník. 

Rozpracovanie obsahových a výkonnostných 

štandardov pre prierezové témy. 

 

Platnosť 

ŠkVP od 

01.09.2011 Školský učebný plán pre 4. a 8. ročník. 

Vypracovanie metodík, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 4. a 8. ročník 
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Revidovanie August 2012 Zmena školského učebného plánu pre 7. ročník  a 8. 

ročník 

Prepracovanie metodiky predmetov, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 1., 2.,3.,4., 5.,6. 7.a 

8.ročník. 

Rozpracovanie obsahových a výkonnostných 

štandardov pre prierezové témy. 

Platnosť 

ŠkVP od 

01.09.2012 Školský učebný plán pre 9. ročník. Vypracovanie 

metodík, obsahových a výkonnostných štandardov 

pre 9. ročník. 

Rozpracovanie obsahových a výkonnostných 

štandardov pre prierezové témy. 

Revidovanie Jún 2013 až  

August 2013 

Zmena školského učebného plánu pre 6. ročník 

v predmetoch: Fyzika, Informatika a Tvorba 

životného prostredia, zmena v 7. ročníku 

v predmete Dejepis a zavedenie povinne 

voliteľného predmetu: Výchova k ľudským právam 

Prepracovanie metodiky predmetov, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 1., 2.,3.,4., 5.,6., 7., 

8.ročník a 9. ročník. 

Rozpracovanie obsahových a výkonnostných 

štandardov pre prierezové témy. 

Platnost ŠkVP  

od 

01.09.2013  

Revidovanie August 2014 Prepracovanie metodiky predmetov, obsahových a 

výkonnostných štandardov pre 1., 2.,3.,4., 5.,6., 7., 

8.ročník a 9. ročník. 

Rozpracovanie obsahových a výkonnostných 

štandardov pre prierezovú tému: Finančná 

gramotnosť. Zapracovanie FG do ŠkVP 

jednotlivých vyučovacích predmetov. 

Platnosť ŠkVP 

od 

01.09.2014  

Revidovanie August 2015 Úprava ŠkVP z dôvodu inovovania ŠVP a 

následného vypracovania iŠkVP 
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Platnosť ŠkVP 

od 

1.09.2015  

Revidovanie August 2016 Úprava ŠkVP z dôvodu inovovania ŠVP a 

následného vypracovania iŠkVP 

Platnosť ŠkVP 

od 

1.09.2016  

Revidovanie Máj 2017 – August 

2017 

Úprava počtu hodín v 9. ročníku v rámci predmetov 

DEJ, OBN, VUM. Úprava ŠkVP z dôvodu 

inovovania ŠVP a následné vypracovanie ŠkVP 

Platnosť ŠkVP 1.09.2017  

Revidovanie Máj 2018 – August 

2018 

Úprava všeobecnej časti, aktualizácia údajov. 

Prerokované v pedagogickej rade 30.08.2018 

Platnosť ŠkVP 1.09.2018  
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1.Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1  Veľkosť  školy   

 

  Škola je plnoorganizovaná s ročníkmi 1 až 9. V súčasnosti má 307 žiakov a 16 tried. 

Väčšinou  sú dve triedy v jednom ročníku.  Budova a areál školy sa nachádzajú na okraji 

mesta.   

 

1.2 Charakteristika žiakov  

Do školy dochádzajú žiaci z obcí Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Biel, Veľké 

Trakany, Malé Trakany, Dobrá a Bačka, ktoré tvoria súčasť školského obvodu. V obvode 

uvedených obcí je jedinou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Za posledné roky sa 

zmenila sociálna skladba obyvateľstva v súvislosti s možnosťami zamestnanosti. V tomto 

regióne je vysoká nezamestnanosť, čo vplýva negatívne na sociálnu situáciu rodín, z ktorých 

veľká časť žiakov pochádza. Ďalším negatívnym faktorom, ktorý ovplyvňuje vedomostnú 

úroveň žiakov, je stupeň ovládania vyučovacieho jazyka. Väčšina žiakov okrem 

vyučovacieho procesu komunikuje medzi sebou aj doma v maďarskom jazyku.  

Našu školu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením väčšinou s poruchami 

učenia a správania sa, ktorí sú  vzdelávaní v bežných triedach a aj žiaci zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  Počet žiakov zdravotne znevýhodnených  je 22 a počet žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia je 33.  Uvedení žiaci sú začlenení do bežných tried. 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

Pre prevádzku školy s daným počtom žiakov je v súčasnosti potrebných  30 

pedagogických zamestnancov vrátane asistentov učiteľa. Pri danom stave počtu tried 

v ročníkoch 5. až 9. sa uplatnia v celom rozsahu svojej odbornej spôsobilosti predovšetkým 

učitelia ťažiskových predmetov. U ostatných učiteľov sa dopĺňa ich úväzok o predmety, ktoré 

nepatria do ich aprobácie. V takom prípade sa pri tvorbe úväzku učiteľa vychádza 

z príbuznosti aprobačných predmetov u jednotlivých učiteľov a ich vzťahu k danému 

vyučovaciemu predmetu. Okrem toho pre výchovné predmety sa využívajú učitelia 
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z ročníkov 1. až 4. Vychovávateľky ŠKD si dopĺňajú úväzok ako učitelia výchovných 

predmetov. 

     V škole pracuje výchovný poradca, koordinátor pre environmentálnu výchovu, 

koordinátor výchovy k zdravému životnému štýlu, koordinátor patologických a prosociálnych 

javov, koordinátor voľného času, koordinátor finančnej gramotnosti, koordinátor čitateľskej 

gramotnosti, koordinátor prezentácie školy na verejnosti, koordinátor estetickej úpravy 

priestorov školy. Na škole pôsobia dvaja koordinátori školského vzdelávacieho programu. 

Škola má vlastného školského špeciálneho pedagóga na čiastočný úväzok a školského 

psychológa na plný úväzok.  Služby psychologické a špeciálno-pedagogické poskytujú  škole 

CPPPaP  a CŠPaP so sídlom v Trebišove.  

      Vzhľadom na skladbu žiactva v škole pôsobia toho času 4 asistenti učiteľa, ktorí sú 

pridelený k šiestim žiakom so zdravotným znevýhodnením.  

 Vzhľadom na prebiehajúce zmeny, ktoré si žiada reformu vzdelávania, ďalšie 

vzdelávanie učiteľov je potrebné zamerať na oblasti: prírodovednej, matematickej 

a čitateľskej gramotnosti, nové netradičné metódy a formy práce,  legislatívne zmeny, ako aj 

vytváranie vhodnej klímy školy.     

  

1.4 Organizácia prijímacieho konania  

Prijímanie žiakov do 1. ročníka základnej školy na ďalší školský rok sa uskutočňuje 

v termíne v zmysle platnej legislatívy / mesiac apríl/. Podmienkou prijatia je školská zrelosť 

dieťaťa, vek dieťaťa, ktorý je zákonom určený. Pri prijímaní je úzka spolupráca pedagóga, 

psychológa a rodiča. Žiaci sa do tried začleňujú väčšinou v abecednom poradí. 

  Žiaci prechádzajú plynule zo štvrtého do piateho ročníka, pretože škola nemá                 

na druhom stupni vytvorené triedy so špeciálnym zameraním. S prihliadnutím na postavenie 

školy v regióne a počet žiakov, by nebolo vytváranie takýchto tried efektívne. Žiakom 

s mimoriadnym nadaním sa poskytuje starostlivosť v rámci záujmových 

útvarov, konzultačných hodín  a individuálnou starostlivosťou.   

Pri zápise dieťaťa do prvého ročníka základnej školy musia byť splnené tieto 

podmienky:  

 1) Písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku  

do 31.  08. v danom roku, v ktorom má začať plnenie povinnej školskej dochádzky.  
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 2) Dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť / testy školskej zrelosti sa uskutočňujú až    

     po zápise do 1. ročníka/.  

 3) Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do školy najneskôr  

 do 31. 05., ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelanie  

 začať. Prijatí sú žiaci z obvodu, ale  je možné prijať deti aj mimo obvod.  

 

 

 Podmienky postupu do vyššieho ročníka  
 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v 

jednom povinnom vyučovacom predmete.  

 

 Spôsob zabezpečenia prestupu žiaka z inej školy: 

 

 - o prestup žiaka žiada zákonný zástupca riaditeľa školy na ktorú žiak prestupuje,  

 - riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí žiaka. 

 

Toto rozhodnutie je relevantným rozhodnutím o prestupe pre riaditeľa školy, z ktorej 

dieťa odchádza, aj ktorá ho prijala.  

 

1.5 Dlhodobé projekty 

Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca  

 

Škola sa zapája do projektov na základe výziev zverejnených MŠVV a Š SR a výziev 

iných organizácií. V časti týchto projektov škola uspela a to: Otvorená škola – Infovek 2005 

a Digitálni štúrovci na školách 2006 - jeseň, Modernizácia vzdelávacieho procesu  

na základných školách,  Vzdelávanie učiteľov základných škôl v cudzích jazykoch, Školské 

ovocie. 

Neuspeli sme v projektoch: Digitálni štúrovci 2006 – jar, Enviroprojekt 2007,  

Enviroprojekt 2008, Otvorená škola – oblasť športu 2007, Elektronizácia a revitalizácia 

školských knižníc 2007, Jazykové laboratória 2009, Zdravie v školách 2011, Elektronizácia 

a revitalizácia školských knižníc 2011,  Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2013. 
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             Škola je v súčasnosti zapojená do nasledovných projektov:  

1. Rozvoj informatizácie regionálneho školstva 

2. Národný projekt: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

3. Národný projekt: Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 

4. Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  

    s využitím elektronického testovania 

5.Národný projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

6. Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno- 

    patologických javov v školskom prostredí 

7. Projekt Slovenskej volejbalovej federácie „ Minicoolvolley“ a „ Midicoolvolley“ 

8. Projekt „ Školské ovocie“ 

9.  Projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove 

10. Národný projekt MRK 3 PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie 

11. Národný projekt – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných 

školách 

12. Projekt: „ Moja prvá škola“ – Edulab 

 

V školskom roku 2016/2017  boli podané žiadosti: 

- o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania –„ V základnej 

škole úspešnejší“ s cieľom zvýšiť inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky a kompetencie detí a žiakov /  vytvorenie nových pracovných miest pre 3 asistentov 

učiteľa a 1 školského psychológa/. 

- o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykovej učebne a dielne prostredníctvom mesta Čierna nad Tisou. 

Obe žiadosti boli schválené a v súčasnosti prebieha realizácia jednotlivých aktivít. 

Od 1.februára 2018 na základe schválenej žiadosti o NFP sa začal realizovať projekt  

pod názvom: „Zabezpečenie a podpora vzdelávacieho procesu so špeciálnym dôrazom pre 

žiakov so ŠVVP“. 

Vytvorili sa 3 pracovné miesta pre asistentov pre žiakov so ZZ a od 1. júla sa podarilo vytvoriť jedno 

pracovné miesto pre školského psychológa. 

Ciele projektu: Zlepšiť výsledky a kompetencie detí s ŠVVP na našej škole, zvýšiť inkluzívnosť a 

vytvoriť im rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. 
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Vytvorenie modernej dielne a jazykovej učebne: 

V mesiaci júl 2018 bola žiadosť o NFP schválená MP a RV   SR vo výške 66 997,80 EUR, 

pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 70 524,00 EUR. 

Žiadateľom NFP bolo mesto Čierna nad Tisou. 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC22-2016-13 

Cieľom je zabezpečenie vybavenia novej dielne a jazykovej učebne. 

Aktivity týkajúce sa uvedeného projektu budú realizované od septembra 2018. 

 

Prierezové témy a ich realizácia 

Protidrogové a sociálne programy sme doteraz uskutočňovali v spolupráci s CPPP a P 

v Trebišove. Spolupracovali sme aj so Športovou akadémiou LÚČ, s ktorou sme 

zorganizovali žiacku  konferenciu na tému: „ Drogy a rasizmus zabíjajú, šport spája.“ 

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 

realizujeme programy so zameraním na zdravú životosprávu a zdravý životný štýl. 

Zo športových  projektov  sa každoročne úspešne zapájame do projektu Slovenskej 

volejbalovej federácie Minicoolvolejbal a Midicoolvolejbal. Viacnásobne sme postúpili sme 

až na celoslovenské kolo v  minivolejbale. 

Za účelom prehlbovania výchovy k ľudským právam spolupracujeme s organizáciou 

UNICEF. Každoročne sa zapájame do aktivít vyhlásených touto organizáciou v rámci 

Slovenska. Za tieto aktivity naša škola získala už tri  osvedčenie : „ Škola priateľská       k 

deťom“ a tri  krát osvedčenie „ Škola spolupracujúca s UNICEF“. Spolupracujeme 

s charitatívnou organizáciou Liga proti rakovine. 

Každoročne sa žiaci aj s vyučujúcimi zapájajú na I. aj II. stupni do projektu Detský 

čin roka. Každoročne sa naša škola zapája do projektov s environmentálnou tematikou: Deň 

Zeme a Baterky na správnom mieste.    
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Personálne zabezpečenie chodu školy 

Na našej škole pôsobí 24 pedagogických zamestnancov, dve vychovávateľky.                   

Pri výchove a vzdelávaní pomáhajú učiteľom štyria pedagogickí asistenti. Prevádzku školy 

zabezpečuje 7 nepedagogických zamestnancov a prevádzku školskej jedálne zabezpečuje  

6 zamestnancov vrátene vedúcej školského stravovacieho zariadenia.  

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie 

V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov má 15 učiteľov 

absolvovanú druhú kvalifikačnú skúšku a sú zaradení ako učitelia s 2.atestáciou. Dvaja 

pedagogickí zamestnanci majú absolvovanú 1. kvalifikačnú skúšku a sú zaradení ako učitelia 

s 1.atestáciou. Na škole pôsobia šiesti učitelia ako samostatní pedagogickí zamestnanci, jeden 

zamestnanec je vysokoškolsky vzdelaný, nekvalifikovaný a pracuje na čiastočný úväzok.   

Dvaja vychovávatelia s dlhoročnou praxou majú doplnený úväzok a pôsobia aj ako učitelia 

výchovných predmetov. Naši vyučujúci využívajú všetky formy kontinuálneho vzdelávania 

v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. Požiadavky na kontinuálne vzdelávania 

vychádzajú z potrieb školy. Na základe plánu kontinuálneho vzdelávania sú tieto potreby 

uspokojované. Zabezpečenie  školského logopéda a špeciálneho pedagóga na plný úväzok 

patrí k najnevyhnutnejším z hľadiska udržania požadovanej úrovne na vzdelávanie žiakov, 

hlavne pre žiakov so ŠVVP. 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Pri škole pracuje Združenie rodičov žiakov školy. Činnosť je pravidelná. Výbor RZ 

sa veľmi iniciatívne zapája do organizovania rôznych mimoškolských akcií usporiadaných              

pre žiakov ale aj rodičov. Je nápomocný i pri riešení niektorých problémov súvisiacich 

s prevádzkou školy. V každom školskom roku pomáha pri zútulňovaní prostredia školy. 

V školskom roku 2017/2018 boli zakúpené žalúzie do školskej jedálne. Väčšinou štyri krát 

ročne sú organizované triedne aktívy, ktoré sú prospešné najmä z hľadiska dobrej  vzájomnej 

informovanosti rodičov a školy i na vytváranie neformálnych vzťahov medzi rodičmi 

a triednymi učiteľmi. V mesiaci november 2011 bola zriadená elektronická žiacka knižka, 

ktorá zabezpečuje pohotovú formu komunikácie medzi školou a rodičom.  V budúcnosti je 

potrebné dbať na vytváranie neformálnych vzťahov medzi školou a rodičovskou verejnosťou 

voľbou vhodným metód a foriem práce s využitím aktivít, ktoré budú organizované 

v spolupráci s odbornými zamestnancami, pracujúcimi na našej škole. 
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Rada školy je jedenásťčlenná. Tvoria ju štyria zástupcovia rodičov, štyria  

zástupcovia zriaďovateľa, dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zástupca 

prevádzkových pracovníkov. Jej činnosť je pravidelná. Rada školy pracuje podľa vlastného 

štatútu. Aktívna je aj spolupráca vedenia školy s radou školy, ktorá je nápomocná vedeniu 

školy pri riešení kľúčových problémov čo sa týka vzdelávania žiakov ako aj prevádzky školy. 

Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s CPPP a P, CŠPPaP v Trebišove, Mestskou 

políciou, Mestskou hvezdárňou v Trebišove, s RÚVZ v Trebišove, Územným spolkom SČK 

Trebišov, ako aj s miestnymi organizáciami ako Miestnym spolkom rybárov, Mestským 

podnikom služieb,  Železničnou políciou a hlavne so zriaďovateľom školy Mestom Čierna 

nad Tisou.  

 

1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dvoch budovách spojených chodbou. 

V staršej budove z roku 1959 je umiestnený čiastočne 1. stupeň ZŠ a v novšej časti, ktorá 

tvorí prístavbu z roku 1976, sú umiestnené ročníky 1. stupňa na prízemí a 2. stupňa na 

prízemí ako aj poschodí. Obidve budovy sú vzhľadom na svoj vek i značné využívanie 

v predchádzajúcom období, keď škola mala nad 1000 žiakov, značne nielen morálne, ale 

najmä fyzicky opotrebované.  

a) V starej školskej budove sa nachádzajú 4 učebne. V tejto časti sa nachádza žiacka 

knižnica s prístupom detskej verejnosti, ale aj pedagogickej verejnosti. Knižnica je vybavené  

podľa najnovších požiadaviek s vybavením IKT, prispôsobená výchovno-vzdelávaciemu 

procesu, ktorý je realizovaný hlavne na vyučovacích hodinách slovenského jazyka 

a literatúry, ale aj výučby anglického jazyka a prírodovedných predmetov hlavne v ročníkoch 

1. až 4. Pri svojej činnosti využíva služby knižnice aj školský klub detí, ktorý je súčasťou 

školy. 

  Učebne v uvedenej časti sú z hľadiska priestorovej kapacity vyhovujúce, nutná je 

však oprava parketových podláh, ktoré sú veľmi opotrebované. Vo všetkých štyroch  

učebniach prebehla hygienická maľba. Všetky učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou 

alebo dataprojektorom a notebookom s pripojením na internet. Kabinetná zbierka učebných 

pomôcok sa neustále dopĺňa podľa finančných možností školy o nové moderné didaktické 

pomôcky. 
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b) Časť prístavby je z priestorového hľadiska prevádzky riešená vyhovujúco. Túto 

časť tvorí 15 učební, z toho jedna odborná ( učebňa informatiky).  Pri jednotlivých učebniach 

sú zriadené príslušné kabinety. Ďalšie priestory, ktoré sa v nej nachádzajú sú  školská dielňa, 

 príslušné šatne pre žiakov. V tomto objekte je umiestnená školská jedáleň s kuchyňou. 

K obidvom budovám je pristavaná  jedna telocvičňa.  Vo vyučovacom procese sa využíva iba 

jedna telocvičňa, ktorá vyhovuje hygienickým a bezpečnostným požiadavkám. Malá 

telocvičňa má značne opotrebovanú strešnú krytinu, ktorá je jednou z hlavných príčin 

samotného poškodenia interiéru telocvične.  Začiatkom roka 2016 škola prostredníctvom 

zriaďovateľa požiadala MŠ VV a Š SR v podprograme - rozvojové projekty, o finančný 

príspevok na rekonštrukciu malej telocvične. Získala sumu 3900€ na bežné výdavky  

na vybavenie telocvične. 

V objektoch školy sídlia školské zariadenia zriadené mestom, a to: v prístavbe  školy 

sídli  od roku 2009 základná umelecká škola, ktorá zabezpečuje  pre žiakov aktívne využitie 

voľného času a v starej budove od novembra 2013 sídli miestna materská škola. 

Z dôvodu zabezpečenia tepelnej pohody od roku 2011 v  spolupráci so zriaďovateľom 

školy boli postupne vymenené okná  vo všetkých učebniach, kabinetoch a chodbách v novej 

budove a aj v starej budove.  Postupne sa menia oceľové radiátory ústredného kúrenia.                

Od roku 2011  má škola vlastnú kotolňu. Potrebná je ešte celková rekonštrukcia rozvodov 

ústredného kúrenia, ktoré sú značne zastaralé a v mnohých častiach prehrdzavené. Od roku 

2016 sa postupne začala rekonštrukcia sociálnych zariadení a to: pri veľkej telocvični 

a v starej budove. 

V školskej jedálni sa koncom roka 2013 začala realizovať rekonštrukcia po etapách. 

V prvej etape sa znížil strop a vymenila vzduchotechnika. V ďalších etapách sa realizovala   

dlažba na chodbe a v sklade a školská kuchyňa sa vybavila moderných nerezovým nábytkom.  

V roku 2016 sa vymenili výdajné okná a zakúpilo sa ďalšie moderné vybavenie do kuchyne. 

V školskom roku 2017/2018 sa zakúpili ďalšie elektrické spotrebiče a opravila sa kanalizácia. 

Škola má veľmi rozsiahly areál, ktorý v prípade oplotenia  by bol ideálnym miestom 

na športové a mimoškolské aktivity pre jej žiakov. V dôsledku neexistujúceho oplotenia  

značne trpí vandalizmom. Napriek tomu sa udržiava vlastnými silami a prostriedkami 

v prevádzkyschopnom stave. Na zamedzenie vandalizmu zriaďovateľ pristúpil 

k monitorovaniu areálu prostredníctvom kamerového systému. 
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Postupne sa dopĺňajú učebné pomôcky a didaktická technika ako aj vnútorné 

vybavenia učební. V rámci projektov, do ktorých sa naša škola zapojila získala väčšinu PC 

zostáv, notebookov a  dataprojektorov, ako aj štyri interaktívne tabule. Didaktické pomôcky, 

učebné pomôcky boli doplnené aj v rámci projektu PRINED až v hodnote cca 10 000€. 

Plánovaná je zriaďovateľom školy postupne celková generálna oprava objektov, v ktorých 

sídli škola. Vybavenie školy IKT: 5 interaktívnych tabúľ, 43 počítačov z toho 22 

notebookov,15 dataprojektorov. 

      1.8 Škola ako životný priestor  

       Život v škole je výrazne určovaný osobnosťou jednotlivých učiteľov. Vzťah učiteľov 

k žiakom následne vplýva i na vytváranie vzájomných pozitívnych vzťahov medzi žiakmi. 

Učitelia sa snažia vytvárať pozitívnu, optimistickú, otvorenú klímu v skupinách, akceptujúc 

každého žiaka. Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci vo veľkej miere využívajú 

situačné a inscenačné metódy výchovy, ktoré rozvíjajú iniciatívu, dôvtip, radosť z činnosti, 

sebadôveru vo vlastné schopnosti. Vedú žiakov k poznaniu potreby taktného vzťahu k iným, 

starším, k sebaovládaniu a vnútornej disciplíne.   

 

       Estetická úprava tried, chodieb, nástenky, úprava školských pomôcok v značnej miere 

ovplyvňujú rozvoj estetického cítenia a sebahodnotenia žiakov. Cieľom je naučiť žiakov 

základným etickým zručnostiam a doviesť ich k vlastnej estetickej a umeleckej tvorivosti.                     

Od roku 2016 na škole pôsobí aj koordinátor estetickej úpravy prostrtedia.     

 

 

 1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

  

       Škola vytvára v rámci svojich možností vyhovujúce podmienky na realizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Má vlastného bezpečnostného a požiarneho technika, ktorý 

pravidelne uskutočňuje školenia zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a školenia protipožiarnej ochrany. Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, ako aj 

kotolne, revízie telocvičného náradia  sa vykonávajú podľa platnej legislatívy. 

       Zistené nedostatky na zariadení, ktoré by mohli byť príčinou úrazu pracovníkov 

a žiakov, sa pravidelne odstraňujú. 
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2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

      Škola už tradične dosahuje  dobré výsledky v oblasti prípravy žiakov  na stredoškolské 

štúdium, o čom svedčia výsledky jej žiakov, ktoré dosahujú na stredných školách. Hlavným 

zámerom a cieľom školy je naďalej rozvíjať všeobecné vzdelanie ako v oblasti prírodovednej 

aj spoločenskovednej tak, aby sa absolventi školy  mohli uplatniť na ktoromkoľvek type 

strednej školy. Ako už  bolo vyššie uvedené, preferovanie niektorej z oblastí, vzhľadom na 

nízky počet žiakov a na to, že škola je v našom regióne s vyučovacím jazykom slovenským 

jediná, by bolo neefektívne. 

2.1  Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 

Prioritné ciele, ktoré si stanovujeme pre nasledujúce obdobie sú: 

         Na  základe  analýzy  dosiahnutých   výsledkov  v  školskom  roku 2017/2018,  

pedagogicko-organizačných  pokynov  pre  školy  a školské zariadenia  MŠ VV a Š SR  

a POP  pre školský  rok  2018/2019 si stanovujeme v oblasti výchovy a vzdelávania tieto 

úlohy: 

 

1. Pozornosť venovať zmenám doplneniam zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní / školský zákon/v znení neskorších predpisov a ostaným legislatívnym 

predpisom týkajúcich sa základnej školy a školských zariadení / školský klub deti, 

zariadenie školského stravovania./. 

2. Zvýšenú pozornosť venovať tvorbe inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 1.až 4. a 5. až 8. ročníku ZŠ v zmysle § 7 a  § 8 Zákona o výchove 

a vzdelávaní. Zvýšenú pozornosť venovať dôslednému vypracovaniu celého 

inovovaného školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom. 

3. V  9. ročníku  nižšieho stredného vzdelávania naďalej zvýšenú pozornosť venovať 

školskému vzdelávaciemu programu a revidovať ho podľa potreby a požiadaviek 

v zmysle § 7 a § 8 zákona o výchove a vzdelávaní. 

4. Kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu postupne zabezpečiť odporúčaným 

vybavením vhodných priestorov podľa potrieb a možností školy do piatich  rokov 

od platnosti inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

5. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom 

skvalitňovania pedagogického procesu. Využívať všetky formy kontinuálneho 



Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou, IČO: 035541130 

 16 

vzdelávania. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií všetkých 

pedagogických ale aj odborných zamestnancov . 

6. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú 

pedagogickú prax v škole a v školskom klube detí. 

7. Sústrediť pozornosť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na dôkladnú 

analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné plánovanie, následnú kontrolu, 

zber informácií a objektívne hodnotenie. Pri hodnotení žiakov sa riadiť platnými 

metodickými pokynmi a usmerneniami. 

8. Zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu cez modernizačné prvky a využitie 

najnovších poznatkov pedagogickej vedy v praxi aj s využitím dostupných učebníc, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky.   

9. Upriamiť pozornosť na činnosť metodických orgánov na škole a na ich poslanie 

v oblasti metodiky a riadenia vyučovacieho procesu -posilniť autonómnosť 

metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy. Ich 

činnosť zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľov vo výchovno-vzdelávacom 

procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov a vykonávať dôslednú 

analýzu zistení. 

10. Zvýšiť nároky na vzdelanosť žiakov s cieľom získania funkčnej gramotnosti.  

Obohatiť vzdelávanie žiakov tak, aby vedeli získané vedomosti a zručnosti vhodne 

využívať  pri riešení náročných a komplexných úloh. Pripraviť sa na skúšku 

testovania žiakov v 5.ročníku,  na celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka, aj na 

ďalšie medzinárodné merania.  

11. Zamerať sa aj na témy Národného štandardu finančnej gramotnosti a spracovania 

v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. 

12. Zvýšenú pozornosť venovať zapracovaniu prierezových tém do jednotlivých 

učebných predmetov. Pozornosť venovať témam s multikultúrnou výchovou, témam 

osobnostného a sociálneho rozvoja,  výchove v duchu humanizmu, a so vzdelávaním 

v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzaniu všetkých 

foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti 

problematiky migrácie. Pozornosť venovať aj výchove k zdravému životnému štýlu, 

protidrogovej prevencii, prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na škole, 

prevencii užívania alkoholu a tabaku, environmentálnej výchove, dopravnej 

výchove, výchove k manželstvu a rodičovstvu a ochrane života a zdravia. 

Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok. 

13. Vo všetkých ročníkoch a predmetoch dbať na rozvoj komunikatívnej zložky 

vyučovacieho jazyka. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť 

dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami 

a schopnosti argumentovať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Systematicky 

budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 
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a mimoškolských aktivít. Zapojiť sa do súťaže česko-slovenského projektu Záložka 

do knihy spája školy a do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc. 

14. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže 

v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí. 

15. Klásť dôraz na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, 

vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom 

a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenie, znášanlivosti a tolerancie. V škole a školských zariadeniach 

uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

16. Demokratizovať život školy vo vzťahu učiteľ – žiak a učiteľ – rodič žiaka. 

Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej 

miestnej komunity. Realizovať aktivity na zistenie klímy v jednotlivých triedach ako 

aj určenie vzťahov v triede. Dôraz klásť pri mimoškolských aktivitách a aj  

vo vyučovacom procese na multikultúrnu výchovu. 

17. Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, 

v oblasti umenia a športu, ako aj  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

18. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov                    

aj pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP. 

19. Zvýšiť zapojenie žiakov a detí do pohybových aktivít, podporovať činnosť 

športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Realizovať aktivity a programy na 

podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní: „Odstráň 

obezitu“ a projektu  „ Hovorme o jedle“, „Európsky týždeň športu“. 

20. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka  vyhlásiť v spolupráci 

so školskou jedálňou tematické týždne zamerané povedomia detí a žiakov o význame 

školského stravovania, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov a tematické 

týždne na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia 

konzumácie ovocia a zeleniny. Vymedziť priestory na propagáciu zdravého 

životného štýlu, realizovať prednášky a tvorivé aktivity. 

21. Implementovať celodenný systém výchovy a vzdelávania na prvom stupni. 

22. Zvýšenú pozornosť venovať materiálno-technickému a priestorovému 

zabezpečeniu  odborných učební prírodovedných predmetov  a dielne. 
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 2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania  

 

Silné stránky: 

 

 dobrá úroveň výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

 dobrá práca s nadanými a talentovanými 

žiakmi  

 krúžková činnosť 

  kvalifikovaní učitelia 

 asistenti učiteľa 

 odborní zamestnanci 

 

 

Slabé stránky: 

 

 materiálno-technický stav budovy 

 poškodzovanie školského majetku 

 nedostatky v estetickom vzhľade 

interiéru školy 

 

 

 

Príležitosti: 

 skvalitnenie  spolupráce  so 

zriaďovateľom 

 mimoškolské aktivity 

 prezentovanie úspechov a aktivít školy 

na verejnosti 

 projekty 

Hrozby: 

 

 demografický pokles populácie 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 detská agresivita 

 migrácia za prácou 

 

 

SWOT analýza vykonaná v r.2009, Dotazníkový prieskum pre žiakov a rodičov vykonaný 

firmou EXAM v 1. polroku kalendárneho roka 2013. Správa o VVV za šk. rok 2017/2018. 

 

Naša škola je štátnou školou so všeobecnovzdelávacím zameraním. Kladieme dôraz       

na rozvoj komunikačných schopností a logického myslenia žiaka. Dbáme na vytváranie 

dobrých sociálnych vzťahov medzi žiakmi v jednotlivých triedach i medzi triednymi 

kolektívmi, na rozvoj ich kultúrneho správania a konania. Zameriavame sa na vytváranie 

neformálnych vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov.   
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   2.2.1 Stupne vzdelania  
              
 

         

        ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

 

Absolvent programu nižšieho stredného vzdelávania získa vysvedčenie s doložkou –                  

so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní 

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom strednom stupni  

(na všeobecnovzdelávacej alebo odborno-vzdelávacej škole), počas ktorého ukončuje povinné 

základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

 

Absolvent  nižšieho stredného vzdelávania- ISCED 2: 

 má osvojené základy všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

 má záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

 osvojil si a využíva efektívne stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé 

stránky, 

 pochopil dôležitosť celoživotného vzdelávania, 

 získané znalosti a spôsobilosti dokáže uplatniť v rozličných životných situáciách, 

 získal základy  komunikačných spôsobilostí a spolupráce vo vyučovacom  aj v  cudzom 

jazyku, 

 je schopný zodpovedne pristupovať k riešeniu bežných problémov, 

  pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultivovane, primerane 

okolnostiam a situáciám, 

 je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných 

ľudí, pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo, 

 chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany 

zdravia jednotlivca i spoločnosti, 

 dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže 

prebrať zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

 dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam 

vzájomnej ohľaduplnosti, 
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 dokáže zvládať vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje 

správanie, 

 uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj 

(aktuálny) osobný rozvoj a osobné ciele, 

 používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov                         

v každodenných situáciách  a má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia 

používať na primeranej úrovni postup uplatňovaný vo vede, 

 číta s porozumením a rozumie grafom, diagramom a tabuľkám, 

 má spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti informačno-

komunikačných technológii, ktoré využíva pri práci s informáciami, 

 má schopnosť plánovať a riadiť prácu aj pri realizácii rôznych projektov. 

 

 

Kľúčové kompetencie absolventa nižšieho stredného vzdelávania- ISCED 2: 

 

Absolvent nižšieho stredného stupňa je spôsobilý uplatniť svoje vzdelanie  v pracovnom, 

občianskom, rodinnom a osobnom živote. 

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú 

nadpredmetový programový charakter.  Získavajú sa ako produkt celkového procesu 

vzdelávania a sebavzdelávania,  t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných 

rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) 

vzdelávania absolvent nižšieho stredného vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

 

Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 

- uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať, 
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- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti. 

 

Sociálne komunikačné kompetencie: 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

  informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii 

  a účelu komunikácie, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

  efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na  prevzatí 

osobnej zodpovednosti. 

 

Kompetencia  uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky: 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

  situáciách, 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

  modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

  úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 

 

Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom   

prostredí, 
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- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 

 

Kompetencia  riešiť problémy: 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych    

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj   potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 

 

Kompetencie  občianske: 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.   

spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,   

prispieva k naplneniu práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného  života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia. 

 

Kompetencie  sociálne a personálne: 

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú   

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

   a potrebami, 

- osvojil si základné  efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju   zodpovednosť     

v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 
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- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať   

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch. 

Kompetencie  pracovné: 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje   

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

-  je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 

 

Kompetencie  smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty            

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry: 

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom  

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné  vyjadrovacie 

prostriedky, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej  

spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

- je tolerantný a empatický. 
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2.2  Pedagogické stratégie  

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zamerať na nové metódy a formy práce, výber 

vhodných aktivizujúcich metód a foriem, využívanie IKT priamo vo vyučovacom procese 

v učebni informatiky a v ostatných učebniach vybavených IKT. Výber vyučovacích foriem 

a metód podmieniť obsahu a cieľu.             

Na 2. stupni rozšíriť metódy a formy práce o projektové vyučovanie. S cieľom 

zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu 

s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať 

a prácu s informáciami vo všetkých vyučovacích predmetoch.  

 Zvýšiť zapojenosť žiakov do pohybových aktivít. V oblasti rozvoja športových 

a pohybových činností sa zamerať na podporu činnosti záujmových útvarov   so zameraním 

na šport a pohybové aktivity žiakov v prírode.   

Rozvíjať pozitívne prosociálne vzťahy v žiackom kolektíve nielen v edukačnom 

procese, ale aj školskom klube detí a v útvaroch záujmovej činnosti.  

 

Organizovať výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním: 

 žiacke konferencie, 

 vedomostné súťaže, 

 spoluprácu s organizáciami , 

 environmentálne aktivity, 

 besedy, diskusie 

 exkurzie, 

 kurzy. 

 

2.3 Zabezpečenie výučby pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Naša škola vzdeláva v školskom roku 2018/2019 22 začlenených žiakov                        

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na prvom stupni je to 4 žiakov a                    

na druhom stupni 18 žiakov. Sú to žiaci so zdravotným znevýhodnením, s vývinovými 

poruchami učenia, s poruchami správania na báze hyperaktivity a poruchy pozornosti,                       

s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom a zdravotne oslabení. Mnohé deti majú 

kombinované poruchy – napr. poruchy učenia s poruchami správania. 
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Učiteľ pozoruje žiaka na vyučovaní, úzko spolupracuje s rodičmi, rieši s nimi závery 

svojho pedagogického pozorovania, monitoruje zmeny v správaní a ak sa domnieva, že by 

bolo vhodné žiaka odborne podchytiť odporúča rodičom návštevu psychológa a poradenského 

zariadenia. Väčšinou tento proces je realizovaný už v 1.a 2. ročníku. Vytypovaným deťom a 

ich rodičom je odporúčané komplexné vyšetrenie v CPPPaP, ktoré navrhuje opatrenia. Tým 

je aj odporúčanie poradenského zariadenia na vzdelávanie žiaka formou individuálneho 

začlenenia v bežnej triede.  

            Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 

v bežných triedach. V rámci našich možností sú pre týchto žiakov vytvorené čo najvhodnejšie 

podmienky. Škola  má vlastného školského psychológa, má školského špeciálneho pedagóga 

na čiastočný úväzok. V tejto oblasti škola spolupracuje s pracovníkmi  CPPPaP v Trebišove 

a s CŠPP v Trebišove, Poľná ul., ktorí koordinujú prácu pedagógov. Žiaci sú vzdelávaní 

podľa individuálnych vzdelávacích programov. Počas vyučovania využívajú doporučené 

kompenzačné pomôcky. V prípade potreby majú k dispozícii špeciálne učebnice.  

Žiak sa stáva individuálne integrovaným na žiadosť zákonného zástupcu a                       

na základe  odporúčania poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP...). Uvedené správy 

dôkladne preštuduje a zváži možnosť splnenia všetkých podmienok integrácie riaditeľ školy. 

Každý začlenený žiak má v spolupráci s rodičom vyplnený Návrh na prijatie a 

vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP), ktorý prihliada                   

na potreby každého žiaka podľa druhu a stupňa jeho postihnutia. Obsah školského 

vzdelávania žiaka s uvedenými poruchami je rovnaký ako obsah vzdelávania žiakov 

základných škôl. Väčšinou sa redukuje obsah. Rámcový učebný plán uvedených žiakov je 

taký istý ako pre intaktných žiakov. Doplnené sú predmety špeciálno-pedagogickej 

podpory, s prihliadnutím na  možnosti školy. 

Pri hodnotení a klasifikácii začlenených žiakov postupujú vyučujúci podľa platných 

metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ - Metodický pokyn č. 22/2011   

s platnosťou od 1. 5. 2011, Príloha č. 2 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením začleneného v ZŠ. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a 

primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho svedomitosť, úsilie a individuálne schopnosti. 

Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav 

žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom 

predmete. Cieľom vzdelávania žiakov so ŠVVP v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní 



Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou, IČO: 035541130 

 26 

je pripraviť ich na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole   s prihliadnutím na ich 

schopnosti a možnosti  vykonávať zvolenú profesiu.  

 

Aby škola mohla vzdelávať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

musia byť splnené viaceré podmienky:  

 

Personálne zabezpečenie: 

 

Škola má školského psychológ, má špeciálneho pedagóga na čiastočný úväzok. 

Prostredníctvom nich je zabezpečovaná špeciálno-pedagogická podpora pre žiakov so ŠVVP. 

Triedni učitelia v spolupráci s vyučujúcimi skoncipujú IVVP pre žiaka, ktorý je 

aktualizovaný a dopĺňaný podľa potreby buď v priebehu roka alebo vždy na začiatku nového 

školského roka. V prípade nejasností sa problematika rieši v spolupráci so zamestnancami 

CPPPaP a CŠPP v Trebišove. Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pravidelnú, systematickú 

prípravu žiaka na vyučovanie, nosenie pomôcok a zaväzuje sa aktívne spolupracovať              

s triednym učiteľom, psychológom a inými odbornými pracovníkmi (neurológ, 

pedopsychiater,  pracovník CPPPaP atď.) Pre žiakov so zdravotne znevýhodnených sú veľmi 

dobrou oporou pri výučbe  pedagogickí asistenti. 

 

 

 Aplikácia špeciálnych výchovno – vzdelávacích postupov  

Každý vyučujúci jednotlivých predmetov je dôkladne oboznámený s konkrétnymi 

požiadavkami na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov)                  

vo vzdelávaní začlenených žiakov, ktoré je podrobne zapracovať v IVVP. Cieľom je 

efektívne vzdelávanie uvedených žiakov, primeraný rozvoj ich osobnosti a dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania. Na vyučovacích hodinách pedagógovia rešpektujú 

odporúčania CPPPaP a CŠPP,  používajú metódy, formy a prístupy pre prácu so žiakmi            

so ŠVVP.  

 

 

 

 Materiálne zabezpečenie:  

 

Škola zabezpečuje kompenzačné a učebné pomôcky, ktoré začlenení žiaci 

používajú na vyučovaní:  tabuľky násobkov, tabuľky písmen, vybraných slov, malú a veľkú 
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násobilku, kalkulačku,  magnetofón, notebooky, tablety a iné, v závislosti od stavu a druhu 

postihnutia a podľa odporúčania poradenského zariadenia.  

 

Stupne vzdelania: 

 

V našej základnej škole získa žiak primárne a nižšie stredné vzdelanie                          

s možnosťou pokračovať vo vyššom strednom vzdelaní, ktorého zameranie môže zákonný 

zástupca konzultovať s poradenským zariadením. V prihláške na štúdium na strednej škole 

uvedie základná škola príslušný kód integrácie podľa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. 

V doložke vysvedčenia bude mať žiak uvedené: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu.“ Naša škola je otvorená možnosti podať pomocnú ruku všetkým 

žiakom so ŠVVP. V súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi závermi odborných vyšetrení 

sa usilujeme vytvárať optimálne podmienky na výchovu a vzdelávanie týchto žiakov.  

 

Rodičia aj samotní žiaci majú možnosť využívať konzultačné hodiny u triednych 

učiteľov a ostaných pedagogických, ale aj odborných zamestnancov, ako aj u odborných 

zamestnancov  CPPPaP a CŠPP. Svoje pripomienky, námety a požiadavky ohľadom 

integrácie môžu riešiť osobným pohovorom, e-mailovou komunikáciou, telefonicky alebo cez 

schránku dôvery umiestnenú pri vstupe do budovy školy.  

 

           Plnenie povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom v škole mimo územia 

SR 

 

Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia 

Slovenskej republiky, alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej 

republiky vykonáva komisionálne skúšky len v tom prípade, ak o to zákonný zástupca žiaka 

požiada. Žiak, ktorý plní osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním 

(nie v škole) v zahraničí, vykoná skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov 

učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy. Zákonný zástupca žiaka predloží 

každoročne vždy k 15. septembru príslušného školského roka doklad s uvedením názvu 

a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu v zahraničí. 

V školskom roku 2018/2019 plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR 16 žiaci. 
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           2.6 Začlenenie prierezových tém 

       Prierezové témy sa prelínajú cez jednotlivé vzdelávacie oblasti. Ich realizácia sa 

uskutočňuje rôznymi aktivizujúcimi formami a metódami práce.  

 Multikultúrna výchova je začlenená v humanitných a spoločenskovedných 

predmetoch. V obsahovej a metodickej rovine  pomocou vhodných príkladov sa 

využíva aj v prírodovedných predmetoch a  výučbe jazykov.  

 Mediálna výchova sa prelína všetkými vyučovacími predmetmi. Jej  cieľom je viesť 

žiakov k zmysluplnej orientácii v médiách. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja osobnostný potenciál žiakov. Témy sa 

prelínajú  všetkými vzdelávacími oblasťami. Prakticky sa realizujú  prostredníctvom 

cvičení, modelových situácií, diskusií, hier . 

 Environmentálna výchova – prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami. Jej cieľom 

je  rozvíjať  vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov, ktoré sú potrebné  pre aktívnu 

tvorbu a ochranu životného prostredia. 

 Dopravná výchova – cieľom je pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej 

premávke. Prierezová tematika sa realizuje vo všetkých vzdelávacích oblastiach. 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – prispieva k rozvoju komunikačných 

schopností žiakov, k tímovej práci, používaniu informácií, riešeniu problémov a ich 

prezentácii. Téma sa realizuje vo všetkých vzdelávacích oblastiach. 

 Ochrana života a zdravia – realizuje sa prostredníctvom vyučovacích predmetov, 

didaktických hier a účelových cvičení. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje 

postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia 

v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode vzniknutých vplyvom 

nepredvídaných udalostí ohrozujúcich človeka a jeho zdravie. 

 Finančná gramotnosť – realizuje sa prostredníctvom vyučovacích predmetov 

matematika, etická výchova, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra, anglický 

jazyk, geografia.  Cieľom je aby žiaci využívali poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  
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3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

       

Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na: 

 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Celkové hodnotenie školy  

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Cieľom hodnotenia je  poskytnúť žiakovi spätnú väzbu o jeho pokroku. Umožňuje žiakovi 

porovnávať jeho výkon so štandardom s cieľom odstrániť prípadné nedostatky a zlepšiť svoj 

výkon.  

 Hodnotiť súbežne vedomosti, zručnosti a spôsobilosti.  

 Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa vyhnúť triedeniu žiakov na úspešných 

a neúspešných.  

 Hodnotiť na základe určitých jednotných kritérií . 

 Zvláštnu pozornosť venovať hodnoteniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakom 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 Viesť žiakov  k sebareflexii. 

Hodnotiť a klasifikovať na základe metodických pokynov č.22/2011 z 1. mája  2011           

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.   Pri hodnotení žiakov budeme dbať i na rozpracovanie 

normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

 

Hodnotiace portfólio bude obsahovať: 

 povinné práce 

– vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov, 
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– prezentovanie ľubovoľnej témy, 

 voliteľné práce 

– pri voliteľných prácach sa bude vychádzať z obsahu vzdelávania v danom 

ročníku. 

 

A/ Základné pravidlá pre klasifikáciu  

 Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania sa žiaka.  

 Klasifikujeme len prebraté učivo. Žiaci majú možnosť a dostatok času k naučeniu 

          sa a precvičeniu  učiva.  

 Učiteľ vyvážene hodnotí a premieta do klasifikácie a hodnotenia: vedomosti,  

          zručnosti, postup, prácu s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka.  

 Pri klasifikácii používa učiteľ päť klasifikačných stupňov.  

Klasifikačná stupnica: 100%-90%        1 

                                      89%-75%         2 

                                      74%-50%         3 

                                      49%-30%         4 

                                      29%-0%           5                

 Písomné práce žiakov sú zakladané do spoločného obalu.  

 Všetky písomné práce sú včas oznámené, aby žiaci mali dostatok času sa na ne  

           pripraviť sa. 

    Tradičné ústne skúšanie pri tabuli je nahradené efektívnejšími spôsobmi zisťovania 

         vedomostí a zručností žiakov.  

 Významným prvkom procesu učenia sa je práca s chybou. Žiaci majú právo robiť  

         chyby – uvedomenie si chyby je príležitosťou naučiť sa to lepšie.  

 

B/ Základné pravidlá pre slovné hodnotenie  

 Hodnotenie je prvotne zamerané na poskytovanie spätnej väzby o priebehu a 

výsledkoch činností žiaka. Žiak dostáva informácie tiež o tom, akým spôsobom môže 

dosiahnuť lepšie výsledky v problémových oblastiach.  

      Učiteľ hodnotí osobný pokrok žiaka, porovnáva aktuálny výkon                                    

s predchádzajúcimi výsledkami jeho práce.  
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 Hodnotenie je vždy adresné a osobne sa obracia k tomu, komu je určené – k 

žiakovi.  

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

      Cieľom vnútroškolskej kontroly je získať spätnú objektívnu informáciu o výsledkoch 

práce školy, získať objektívne informácie o prognóze školy, motivovať subjekty pôsobiace    

na škole, formovať osobnosti subjektov, ich pozitívne vlastnosti a postoje, rozvíjať schopnosť 

sebakontroly a sebahodnotenie kontrolovaných subjektov. 

Formy vnútroškolskej kontroly: 

 hospitácie, 

 previerky, 

 rozbor a hodnotenie prác a prejavov žiakov, 

 účasť na zasadnutiach MZ a PK, 

 rozhovor, 

 štúdium dokumentácie, 

 konzultácia, 

 fyzická prehliadka objektov. 

 

Hodnotenie zamestnancov bude spočívať na: 

 pozorovaní, 

 rozhovoroch, 

 výsledkoch žiakov, ktorých učiteľ vyučuje, 

 sledovaní pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

 hodnotení výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 
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Hodnotenie sa realizuje formou hospitácií a ročného hodnotiaceho pohovoru.   

 

Ročné hodnotenie sa uskutočňuje v troch fázach: 

1.fáza: autoevalvácia učiteľa, 

2.fáza: evalvácia učiteľa priamym nadriadeným, 

3.fáza: hodnotiaci pohovor. 

 

Hodnotenie prebieha na základe kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov. Hodnotia 

sa štyri oblasti: 

1.oblasť: Výsledky – dosiahnuté výsledky hodnoteného pedagogického zamestnanca. 

2.oblasť: Kvalita – hodnotenie kvality pedagogickej činnosti hodnoteného pedagogického 

zamestnanca. 

3. oblasť: Náročnosť – hodnotenie náročnosti výkonu pedagogickej činnosti. 

4.oblasť: Osvojenie si a využívanie profesijných kompetencií –hodnotenie miery osvojenia 

si využívania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca. 

 

     3.3 Hodnotenie školy  

 

     Cieľom hodnotenia je: 

 získať informácie pre rozhodovanie o ďalšom vývoji školy, 

 dať žiakom  a ich rodičom objektívne informácie o tom, ako zvládajú požiadavky      

na nich kladené, 

 oboznámiť verejnosť, ako škola dosahuje ciele kladené na žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

 Pri hodnotení klásť dôraz na: 

 konštatáciu úrovne daného stavu, 

 zisťovanie súvislosti a okolnosti, ktoré tento stav ovplyvňujú. 

Spätnou väzbou, uskutočňovaním kontrol plnenia prijatých úloh sú určované kroky vedúce          

k stálemu zefektívňovaniu procesu výučby, a tým ku skvalitneniu školského vzdelávacieho 

programu.  

 



Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou, IČO: 035541130 

 33 

Oblasti hodnotenia školy  

1. Vnútorné riadenie školy  

2. Strategické plánovanie školy  

3. Školský vzdelávací program  

4. Zamestnanci školy  

5. Spolupráca s partnermi  

6. Priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky  

7. Proces výučby  

8. Klíma školy  

9. Výsledky školy  

10. Vonkajšie hodnotenie školy  

 

 Indikátory kvality školy  

 Spokojnosť rodičov s prácou školy  

 Účasť rodičov na školských akciách  

 Dobré uplatnenie absolventov školy v ďalšom živote  

 Individuálna starostlivosť o jednotlivých žiakov  

 Spolupráca učiteľov v pedagogickom zbore  

 Kvalifikovanosť pedagogického zboru  

 

 

 Nástroje sebahodnotenia 

  

1. Riadený rozhovor  

2. Skupinové diskusie so zamestnancami  

3. Zo školskej dokumentácie – účasť rodičov na školských akciách, počet príspevkov         

do schránky dôvery, účasť na vzdelávaní  

4. Dotazníky / určené žiakom, rodičom, pedagogickému zboru/  

5. Žiacke práce / testy /  

6. Vzájomné hospitácie učiteľov  

7. Hodnotenie učiteľovej práce žiakmi pomocou dotazníkov  

 

 

 



Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou, IČO: 035541130 

 34 

4.Školský učebný plán 

 

4.1 Štátny vzdelávací program 

  

4.1.1 ISCED 2 
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1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší 

celkový počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, 

tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu 

hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre 

školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Športové triedy majú zvýšený 

celkový počet hodín o 15 na predmet športová príprava.  

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší 

ako 30, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.  

3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola 

zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej 

škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným 

vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.  

4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka 

voliteľné hodiny.  

5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 

uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.  

6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.  

7. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť           

z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca 

vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu.  

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov 

zavedených do vyučovacej praxe.  

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných 

vyučovacích hodín, a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov.  

d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. 

mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu 

pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. 

septembra 2011. 

 

V školskom roku 2018/2019 sa postupuje podľa ŠkVP ISCED2  

v 9. ročníku. .Hodnotenie povinne voliteľných vyučovacích predmetov v šk. roku 2018/2019 

pre daný ročník: 

Všetky povinne voliteľné vyučovacie predmety sa hodnotia známkou.  
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V rámcovom učebnom pláne došlo v šk.roku 2017/2018 k úprave z dôvodu zmeny počtu 

hodín v 9. ročníku v predmete Dejepis so zámerom vo výchovno-vzdelávacom procese 

poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti 

(najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií a vytváranie 

postojov, korupcia a klientelizmus) a tým  rozvíjať kritické myslenie a občianske 

kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, 

tolerancie a demokracie. 

 

Časová dotácia pre vyučovacie predmety u ktorých došlo ku zmene počtu hodín: 

Dejepis – 3h, Občianska náuka – 0,5h, Výchova umením-0,5 h 

V 8. a 9. ročníku bol upravený obsahový a výkonnostný štandard v predmete Výchova 

umením. V 9. ročníku bol upravený obsahový a výkonnostný štandard v predmetoch 

Občianska náuka a Dejepis. 

 

Súčasťou tohto školského vzdelávacieho programu sú: 

 

Príloha č.1 Učebné osnovy- ISCED2 

Príloha č.2 Učebné osnovy prierezových tém  

Príloha č.3  Postup pri hodnotení žiakov  
 

Príloha č. 4  Finančná gramotnosť 

 

Príloha č. 5  Pedagogický  model inkluzívneho vzdelávania v základných školách 

 

Príloha č.7 Rámcový učebný plán pre šk. rok 2018/2019 -9. ročník 

 

 


