
 

 

                                                                                        

 

Základná škola Jana Amosa Komenského 

              ul. Komenského č. 1227/8, 926 01  Sereď 

 

                                                             

  

 

Inovovaný  
Školský vzdelávací program 
1.stupeň – ISCED 1 

2.stupeň – ISCED 2 

„ JAMOSENKO“ 

 

                   

  

 

 

 

 



2 

 

Inovovaný Školský vzdelávací program  

ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď 

pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie 

„ JAMOSENKO“ 
 

Motto: „ Jazykovými a matematickými spôsobilosťami 
rozvíjame environmentálne a komunikačné kompetencie 

kaţdého absolventa našej školy“ 

Stupeň vzdelania:                  ISCED 1, ISCED 2 

Dĺţka štúdia:             4 + 5 rokov 

Vyučovací jazyk:                    slovenský 

Študijná forma:                      denná 

Druh školy: štátna, plnoorganizovaná 

Predkladateľ:                         Základná škola Jana Amosa Komenského 

 Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 

IČO: 37836706 
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 Mgr. Michaela Takáčová – pre niţšie stredné vzdelávanie 
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1. Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1    Všeobecné informácie o škole, veľkosť  školy   

Základná  škola Jana Amosa Komenského je štátnou, plno organizovanou základnou školou 

s viac ako 50 ročnou tradíciou.  

V roku 2002  bol škole prepoţičaný čestný názov Základná škola Jana Amosa Komenského.  Vstupný 

vestibul hlavnej budovy zdobí busta tohto učiteľa národov, ktorého odkaz vnášajú pedagógovia školy 

do výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 Z dôvodu racionalizácie škôl od 1.7.2013 je súčasťou školy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava. 

Naša škola poskytuje: 

1. Primárne vzdelávanie – ISCED 1 – 1.stupeň základnej školy (1. – 4.ročník) 

2. Niţšie stredné vzdelávanie – ISCED 2 – 2.stupeň základnej školy (5. – 9.ročník) 

Základná škola má 27 tried (1. – 9.ročník) s kapacitou 513 ţiakov (berúc do úvahy maximálne počty 

ţiakov stanovené zákonom a priestorové podmienky školy). 

 Do areálu školy sa vchádza z málo frekventovanej ulice. Škola má 4 budovy – v hlavnej 

budove – budove A sú umiestnené triedy 1. aţ 5. ročníka, 3 oddelenia ŠKD, odborné učebne          

pre primárne i niţšie stredné vzdelávanie, administratívne priestory – kancelária riaditeľky školy, 

ekonómky a referentky, šatne, archív, sklad učebníc, školská kniţnica. V druhej budove – budove B 

sú triedy pre ţiakov 6. aţ 9 ročníka, odborné učebne pre niţšie stredné vzdelávanie, šatne,                 

2 telocvične  a školská jedáleň. V budove C sa nachádza školský klub detí pre 4 oddelenia a Centrum 

voľného času, ktoré sa v roku 2010 stalo súčasťou školy. V budove D je umiestnená telocvičňa. Škola 

sa nachádza v tichom prostredí neďaleko sídliska. Priestor školského areálu tvoria rôznorodé druhy 

stromov, trávnik a priestory vytvorené na športovanie a voľnočasové aktivity, vrátane workout ihriska 

(stroje na cvičenie v prírode) a multifunkčného ihriska. 

1.2     Charakteristika žiakov  

Školu navštevujú predovšetkým ţiaci z 1. a 2. školského obvodu mesta Sereď, ale i z mnohých 

ďalších ulíc, ktoré nepatria do našej spádovej oblasti. Máme niekoľko ţiakov aj z priľahlých obcí – Dolná 

Streda, Váhovce, Šintava, Pata, Šoporňa, Sládkovičovo, Dvorníky, Gáň, Zemianske Sady, Pusté Sady, 

Siladice, Veľká Mača, Vinohrady nad Váhom a Zavar. Škola venuje veľkú pozornosť vzdelávaniu ţiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nadaným ţiakom a ţiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

1.3   Charakteristika pedagogického zboru 

              Škola má stabilný pedagogický zbor. V súčasnosti tvorí  pedagogický  kolektív školy 36 skúsených              

a obetavých pedagógov. Všetci majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť na vyučovanie svojich predmetov 

a väčšina z nich je vyškolená v pouţívaní IKT vo vyučovacom procese. Na škole pracuje 8 vychovávateľov          
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pre ŠKD a CVČ, výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor pre environmentálnu výchovu, 

koordinátor výchovy k  manţelstvu a rodičovstvu, koordinátor dopravnej výchovy, špeciálny pedagóg, školský 

psychológ  a  9 asistentov učiteľa.  

             Ďalšou silnou stránkou školy je, ţe máme vysokú  kvalifikovanosť na vyučovanie cudzích jazykov. Cieľom 

školy je dosiahnuť, aby bol prechod od tradičnej na modernú školu plynulejší. Väčšina učiteľov sa aktívne 

zúčastňuje kontinuálneho vzdelávania.  

             Vedenie školy kladie veľký dôraz na ďalšie vzdelávanie učiteľov. Podporuje svojich pedagógov 

v prehlbovaní, zdokonaľovaní a rozširovaní kvalifikácie a profesijných kompetencií a umoţňuje im v rámci 

vzdelávania získavať kredity. 

 

meno tr. počet hodín 

Mgr. Z.uzana  Súdinová RŠ do 

30.9.2018 

                                                                                                      5 + 18 

                                                                                                                                           MAT – 5 + 10, INF – 4, TSV – 4   

Mgr. Michaela Takáčová ZRŠ 2                                                                                         13 (3 nadlimitné) 

                                                                                                                                                                   BIO – 7, CHE – 6 

Mgr. Karin  Ščasná ZRŠ 1                                                                                          13 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                                                    ETV – 8, VLA – 2, INF – 3  

Mgr. Ingrid Bohušová 1.A                                                                                                                 22 

                                                                                                  SJL – 9, PVO – 1, MAT – 4, TSV – 2, VYV – 2, ANJ – 4 

Mgr. Ivana Tušková 1.B                                                                                                                 22 

                                                                                                  SJL – 9, MAT – 4, VYV – 2, PVO – 1, TSV – 2, ANJ – 4   

Alţbeta Levková 1.C                                                                                                                 22 

                                                                                SJL – 9, PVO – 1, MAT – 4, TSV – 2, HUV – 2, VYV – 2, ETV – 2  

Mgr. Ľubica Holičková 2.A                                                                                          24 (1 nadlimitná) 

                                                                   SJL – 8,  MAT – 4, PVO – 2, VYV – 2, INF – 3, TSV – 2,HUV – 1, NEJ – 2  

Mgr. Magdaléna Práznovská 2.B                                                                                          25 (2 nadlimitné) 

                                                                                                                                                ANJ – 22,  VYV – 2,  INF – 1   

Mgr. Erika Sabová 2.C                                                                                          24 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                                                SJL – 16, PVO – 4, MAT – 4 

Mgr. Zuzana Kuciaková 3.A                                                                                                                 23                                                                                                                                                

                                                   SJL – 7, PDA – 2, VLA – 2, MAT – 4, HUV – 1, TSV – 2, PVC – 1, VYV – 1, INF – 3 

Mgr. Kuričová Dagmar 3.B                                                                                          24 (1 nadlimitná) 

                                                 SJL – 7, PDA – 2, MAT – 4, VYV – 1, TSV – 4, VLA – 2, PVC – 1, ETV – 1, HUV – 2  

Mgr. Hana Číţová 3.C                                                                                          24 (1 nadlimitná) 

                                                                              SJL – 7, PDA – 2,  MAT – 4, VYV – 3,  TSV – 2, PCV – 1, HUV – 5 

Mgr. Iveta Urbanová 4.A                                                                                          24 (1 nadlimitná) 

                                                               SJL – 7, PDA – 2, MAT – 5,  VYV – 1, TSV – 4, VLA – 2,  HUV – 2, PVC – 1 

PaedDr. Jana Očenášová 4.B                                                                                          24 (1 nadlimitná) 

                                                  SJL – 7, PDA – 2, VLA – 2, MAT – 5, VYV – 1, TSV – 2, HUV – 2, INF – 2, PVC – 1   

Mgr. Anna Novosadová 4.C                                                                                         24 (1 nadlimitná) 



7 

 

                                                SJL – 7, HUV – 2, MAT – 5, INF – 2, PCV – 1, PDA – 2,  VLA – 2, VYV – 1, TSV – 2  

Mgr. Jana Fogelová                                                                                          25 (2 nadlimitné) 

                                                                                                                                                                                ANJ – 25  

Mgr. Petra Majerníková                                                                                                                16  

                                                                                                                                                                              NBV – 16   

Mgr. Andrea Boţeníková  5.A                                                                                                               23 

                                                                                                                                                              SJL – 20, OBN – 3                            

Mgr. Miroslava Klembarová 5.B                                                                                                               23 

                                                                                                                               MAT – 15, INF – 3, THD – 1, VYV – 4 

Mgr. Linda Budinská 5.C                                                                                        25 (2 nadlimitné) 

                                                                                                                                                               SJL – 15, NEJ – 10   

Ing. Peter Kostolányi 6.A                                                                                        24 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                                              FYZ – 21, TEH – 2, THD – 1  

Mgr. Zuzana Grycová 6.B                                                                                        26 (4 nadlimitné) 

                                                                                                                                                             SJL – 10, ANJ – 16   

Mgr. Silvia Nagyová 6.C                                                                                                              23  

                                                                                                                                               BIO – 12, TEH – 4, VYV – 7 

Mgr. Alena Droppová 7.A                                                                                        24 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                                                                SJL – 15, ANJ – 9 

Mgr. Alena Krivošíková 7.B                                                                                        22 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                             GEG – 14, ETV – 6, OBN – 1, VYV – 1    

Mgr. Eva Válkyová 7.C                                                                                        24 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                              MAT – 15, TSV – 6, ETV – 1, THD – 1  

Ing. Helena Koţárová 8.A                                                                                        25 (2 nadlimitné) 

                                                                                                                                                                                ANJ – 25  

Mgr. Eva Hradská 8.B                                                                                                               23  

                                                                                                                             MAT – 15, THD – 4, OBN – 1, DEJ – 3   

Mgr. Zuzana Krajčovičová 8.C                                                                                                               23 

                                                                                                                                               BIO – 5, CHE – 8, TSV – 10 

Mgr. Lenka Ostríţová 9.A                                                                                        24 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                                                                SJL – 15, ANJ – 9  

Mgr. Helena Eliášová 9.B                                                                                        24 (1 nadlimitná) 

                                                                                                                                             NEJ – 19, OBN – 1, HUV – 4  

Mgr. Viera Bodišová 9.C                                                                                                               23  

                                                                                                                            MAT – 15, CHE – 4, OBN – 1, THD – 1  

Ing. Viera Kisová                                                                                                                23  

                                                                                                                                                                INF – 15, THD – 8  

Mgr. Martina Ludviková                                                                                                                23  

                                                                                                                                                              TSV – 20, GEG – 3   

PaedDr. Jana Čelárová                                                                                         24 (1 nadlimitná) 
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                                                                                                                                             DEJ – 18, OBN – 5, GEG – 1   

PaedDr. Paulína Krivosudská, 

PhD. 

RŠ od 

1.10.2018 

                                                                                                                5 

                                                                                                                                                               MAT – 4,  HUV – 1   

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

   

                                                                                                                                                                               

 

 

Pedagogickí a ostatní zamestnanci školy s úlohami: 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Súdinová  do 30.9.2018 

                                PaedDr. Paulína Krivosudská od 1.10.2018 

Zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie (1.stupeň):  Mgr. Karin Ščasná 

Zástupkyňa riaditeľky pre niţšie stredné vzdelávanie (2.stupeň), zástupkyňa štatutára v čase 

neprítomnosti: Mgr. Michaela Takáčová 

Koordinátor pre voľný čas a ŠKD:  Alena Kiradţievová 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Horáčková 

Školský psychológ: Mgr. Silvia Hojerová 

Špecialisti: 

Vedúci MZ a PK koordinuje, hodnotí a  zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie vo zverenej oblasti 

plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií 

pedagogických zamestnancov a  vykonáva projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu 

výchovy a vzdelávania. Vedúci MZ a  PK koordinuje prierezové témy, koordinuje súťaţe, neustále monitoruje 

vedomosti ţiakov a porovnáva s výkonovým štandardom, vyuţíva testy – prijíma účinné kroky na odstránenie 

nedostatkov. 

Vedúca MZ 1.stupňa: Mgr. Erika Sabová 

Vedúca MZ ŠKD a CVČ: Eva Hojerová 

Vzdelávacia oblasť – jazyk a komunikácia 

PK slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Zuzana Grycová 

PK anglický jazyk: Ing. Helena Koţárová 

PK nemecký jazyk: Mgr. Helena Eliášová 

Vzdelávacia oblasť – matematika a práca s informáciami 
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PK matematika a práca s informáciami: Mgr. Viera Bodišová 

Vzdelávacia oblasť – Človek a príroda 

PK Človek a príroda: Mgr. Zuzana Krajčovičová 

Vzdelávacia oblasť – Človek a spoločnosť 

PK Človek a spoločnosť: Mgr. Alena Krivošíková 

Vzdelávacia oblasť – Človek a hodnoty, Umenie a kultúra 

PK Človek a hodnoty, Umenie a kultúra: Mgr. Silvia Nagyová 

Vzdelávacia oblasť – Človek a svet práce 

PK Človek a svet práce: Ing. Peter Kostolányi 

Vzdelávacia oblasť – Zdravie a pohyb 

PK Zdravie a pohyb: Mgr. Martina Ludviková 

Výchovný poradca zabezpečuje a  podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy 

a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. 

Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a ţiaka. Činnosť VP 

usmerňuje CPPPaP  Galanta. 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Alena Krivošíková 

Vychovávateľky ŠKD: Alena Kiradţievová, Mgr. Marcela Beličková. Eva Hojerová,, Alena Tulalová,              

Tatiana Levková, Mgr. Zuzana Plavocká, Mgr. Silvia Kubíčková 

Vychovávateľ CVČ:  Jozef Ištok 

Asistenti učiteľa: Renáta Miklošíková, Mgr. Lucia Juríková, Mgr. Miroslava Luptáková, Miloš Procházka,   

Miroslava Martonková, Mgr. Nadeţda Vohláriková, Bc. Katarína Blesáková, Darina Belianska, Silvia Ištoková 

Pedagogickí zamestnanci na MD a RD:  

Mgr. K. Rolníková – učiteľka ZŠ/ zastupuje Mgr. L. Budinská 

Mgr. K. Ţigová – učiteľka ZŠ/ zastupuje Mgr. L. Ostríţová 

Mgr. L. Orgoníková – AU / zastupuje S. Ištoková 

Nepedagogickí  pracovníci: 

Bc. Michaela Bocmanová – ekonómka školy 

Darina Belianska – odd. PAM 

Brigita Halasi – referentka školy 

Dušan Hrušovský – školník, údrţbár 

František Pecár – údrţbár 

Antónia  Míková – vedúca ŠJ 

Zuzana  Štifftová, Slavomíra Pavlíková – kuchárky  

Zdenka Fabušová, Alţbeta  Fiedlerová, Jarmila Klčová, Jana Pavelková – pomocné kuchárky 

Terézia Mosná, Anna Fulírová, Edita Jamrichová, Darina Nováková, Klára Krivosudská, Eva Kafková,            
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Alţbeta  Markusková, Alena Némethyová, Mária Noskovičová, Boţena Ďurďovičová – upratovačky  

Nepedagogickí  pracovníci na MD: 

Ing. Nóra Mihinová – ekonómka školy 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

Vedenie školy poskytuje priestor na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré priamo vyplýva    

z potrieb školy so zreteľom na zvyšovanie odbornej spôsobilosti učiteľov ako stavebného kameňa  kvalitného 

vzdelávania našich ţiakov: 

- Rozširujúce / doplňujúce vzdelávanie: 

Výtvarná výchova 

Technika 

Potreba: výtvarná výchova, hudobná výchova (zabezpečenie odbornosti vyučovania týchto predmetov) 

- Priebeţné vzdelávanie: 

rozvíjanie kľúčových kompetencií 

rozvíjanie sa v čitateľskej gramotnosti 

rozvíjanie sa v štatistickej a finančnej gramotnosti 

štúdium v oblasti prierezových tém 

zamerania na začlenených ţiakov 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoţivotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných 

zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udrţiavať, obnovovať, 

zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej 

činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Súčasťou práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca je schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, 

byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike. 

Škola umoţní napĺňanie cieľov nielen prostredníctvom vzdelávaní, ale aj: 

1. prezentovaním inovačných postupov práce učiteľa, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo 

schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok, počítačových programov, tvorby učebníc, 

učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov, ďalšie tvorivé aktivity súvisiace s výkonom 

odbornej činnosti alebo pedagogickej praxe, ako napríklad výsledky výskumu, vynálezy, patenty, odborno-

preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo 

spoluautorstvo sa priznávajú kredity. 

2. moţnosťou absolvovať vzdelávanie v zahraničí. Ak súvisí s výkonom pedagogickej činnosti alebo 

s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity. Podrobnosti 

o získavaní kreditov sú súčasťou vyhlášky MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní. 

 

Druh vzdelávania Meno, priezvisko pedagogického a odborného zamestnanca 

Adaptačné D. Belianska, Mgr. S. Kubíčková, Mgr. M. Luptáková, Mgr. S. Hojerová 

Aktualizačné Všetci pedagogickí  zamestnanci podľa záujmu a moţností 

Inovačné  

Funkčné inovačné  

Špecializačné inovačné  
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Špecializačné Mgr. S. Nagyová, Mgr. L. Budinská 

Funkčné   

 

Súhlas riaditeľa na podanie prihlášky a účasť na vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov je 

podmienený zabezpečením nerušenej prevádzky školy, t.j. zabezpečením adekvátneho zastupovania                    

za neprítomných pedagógov a moţnosť krytia zastupovania neprítomných pedagógov. Z toho dôvodu riaditeľ školy 

má právomoc určiť v danej konkrétnej situácii, koľko pedagogických a odborných zamestnancov sa v školskom 

roku bude vzdelávať a s ktorým druhom kontinuálneho vzdelávania bude súhlasiť. Pri tom prihliada na potreby 

a záujmy školy. 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 

Škola nemá špecifické poţiadavky na prijímanie ţiakov do 1. a  5.ročníka ZŠ. 

Pri prijímaní do 1.ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú spôsobilosť. 

Testovanie školskej spôsobilosti je zamerané na: 

- postihovanie tvarov – schopnosť rozlišovať 

- jemnú motoriku – koordináciu ruky 

- postihovanie vzťahov – veľkosti, mnoţstva a poradia 

- pozorovaciu schopnosť 

- schopnosť koncentrácie 

- schopnosť zapamätávania 

- chápania názorových predmetov a situácií 

- chápania reči a obsahu 

Pri hodnotení sa berie do úvahy jeho komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej, citovo – motivačnej 

i spoločenskej úrovni. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa. 

Pred vstupom do školy by malo dieťa ovládať: 

- názvy častí svojho tela 

- osobné informácie – meno, bydlisko,.. 

- určenie miesta – vedľa, za, v, ... 

- určenie smeru – hore, dole, neskôr, doľava, doprava, 

- rozpoznanie a zapísanie niektorých písmen veľkej tlačenej abecedy (vie sa podpísať) 

- základné farby 

- názvy základných geometrických tvarov pomenovať (štvorec, trojuholník, kruh) a bez výrazných 

disproporcií a nerovností nakresliť 

- nakresliť dvojdimenzionálne postavu človeka, ktorá bude obsahovať základné časti tela a niektoré obsaţné 

prvky (časti tváre, gombičky a iné doplnky oblečenia 

- ako vyjadriť svoje potreby a myšlienky 

- skupiny slov, ktoré si treba zapamätať – dni v týţdni, ročné obdobia,... 

- mechanické ovládanie číselného radu do 10 

- vytlieskať slová po slabikách, vytvoriť rýmovanie, určiť prvú hlásku v slove, určiť poslednú hlásku v slove, 

rozdeliť jednoslabičné slovo na hlásky (pes: p – e – s ; dom: d – o – m) 

Pri prestupe ţiaka naša škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával                    

na predchádzajúcej škole. V prípade odlišností škola zabezpečí ţiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu 

jedného školského roka. Zodpovedá zástupkyňa riaditeľky školy za príslušný stupeň. 
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1.5   Dlhodobé projekty 

 Uţ niekoľko rokov je škola zapojená do projektov Infovek, Škola podporujúca zdravie.  V rámci 

medzinárodnej spolupráce  máme dlhoročné aktívne partnerské vzťahy so ZŠ Smíškova v Tišnove v ČR 

predovšetkým v oblasti športu a výmeny skúseností medzi pedagógmi. 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

1. Infovek – projekt úspešne naštartoval proces informatizácie na školy, zabezpečuje škole 

pripojenie na internet, poskytuje škole edukačnú podporu škole v oblasti informatizácie. 

Projekt je dlhodobý, pokračuje. 

2. Škola podporujúca zdravie – plnenie projektu ŠPZ sa odráţa v celej činnosti školy,           

vo vyučovacom procese i v čase mimo vyučovania. Zvyšovaním vedomostí o zdravom 

spôsobe ţivota, ale aj poznaním rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, praktickými 

činnosťami z oblasti zdravej výţivy, športovými aktivitami budujeme osobnú zodpovednosť 

kaţdého jednotlivca za svoje zdravie a zdravý ţivotný štýl. 

3. Zdravý ţivotný štýl –  v rámci projektu spolupracuje škola s rodičmi  na organizovaní 

rôznych  podujatí najmä pre ţiakov.  

4. Zdravie v školách – projekt sa uskutočňuje priebeţne uţ od r. 2002. 

5. Cesty – výchova k emocionálnej zrelosti – v rámci hodín etickej výchovy dlhodobo 

realizujeme tento projekt 

6.  Enviroprojekt – cieľom projektu je vybudovanie Enviro – chodby, zapracovanie 

    environmentálnej výchovy do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, organizovanie  

    kaţdoročnej akcie – Deň Zeme a iné aktivity. Realizácia projektu trvá uţ od r. 2006. 

7.  Otvorená škola – oblasť športu – cieľom projektu je vytvoriť zo školy, ŠVP a CVČ centrum 

    športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít pre deti, mládeţ a občanov v danom  

    regióne. Aktivity v rámci projektu sa uskutočňujú priebeţne od r. 2004. 

8.  Medzinárodná spolupráca Sereď – Tišnov začala v r. 2003 a realizuje sa kaţdoročne najmä  

    v oblasti športu a výmeny skúseností medzi pedagógmi. 

9.  Škola priateľská deťom – projekt je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom je  

    vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovania  

    kľúčového faktoru – Dohovoru o právach dieťaťa. V roku 2012 bol škole tento čestný titul udelený. 

10. Letný tábor s Amoskom – uskutočňuje sa v rámci prázdninovej činnosti ŠKD a CVČ uţ              

    od r. 2004 a svojou kvalitou sa dostal do povedomia verejnosti. 

11. Školské ovocie – ţiaci dostávajú na desiatu 1 krát v týţdni ovocie alebo ovocnú šťavu. 

12. V Základnej škole úspešnejší – projektom sme získali euro fondy na finančnú podporu  

      na  školského psychológa a  5 asistentov učiteľa na obdobie  3 rokov (6/2018 – 5/2021 ). 

13. Národný projekt Digiškola – hlavným cieľom tohto projektu je modernizácia vyučovacieho 

      procesu za elektronickej podpory – získali sme tablety , počítač a interaktívnu tabuľu. 

13. Deti zachraňujú ţivoty – pilotný projekt v spolupráci s operačným strediskom záchrannej  

     zdravotnej sluţby Slovenskej republiky – spoločné vzdelávanie detí 1. a 2.stupňa základnej  

     školy a dospelých. 
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1.6   Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 
  Naša škola má veľmi dobrú spoluprácu s Radou rodičov, ktorá pomáha škole pri riešení mnohých, najmä 

materiálno-technických  problémov a pri organizovaní pravidelných zasadnutí rodičovského zdruţenia.  Minimálne 

4x ročne sa schádza Rada rodičov s vedením školy a cieľom týchto stretnutí je včasné informovanie rodičov 

o všetkých záleţitostiach chodu školy a prerokovanie rôznych koncepčných materiálov. Spolupráca s rodičmi sa 

zameriava na koordináciu jednotného výchovného pôsobenia školy a rodiny.  Rodičia sú aktívne zapojení najmä 

v projektoch Zdravý ţivotný štýl a Škola priateľská k deťom. Rodičom poskytujeme informácie o prospechu ich detí 

na  zasadnutiach rodičovských zdruţení, na individuálnych stretnutiach s učiteľmi, ale aj prostredníctvom 

internetovej ţiackej kniţky.  

Pravidelne zasadá aj Rada školy. Má 11 členov a  ako orgán školskej samosprávy sa podieľa na chode 

školy. RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej 

samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a ţiakov v oblasti 

výchovy a vzdelávania. 

Pri riešení niektorých výchovno-vzdelávacích problémov, či v starostlivosti o zdravotne postihnutých alebo 

začlenených ţiakov aktívne spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Galante a so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Trnave. Veľmi dobrú 

spoluprácu máme aj s Oddelením školstva, rodiny, kultúry a športu v Seredi, Domom kultúry v Seredi, Základnou 

umeleckou školou Jána Fischera – Kvetoňa, Mestským múzeom a Miestnym odborom Matice slovenskej  

v Seredi. Priestory  telocviční i multifunkčného ihriska  poskytujeme v popoludňajších a večerných hodinách          

aj iným subjektom.           

Škola má dlhoročné veľmi dobré pracovné vzťahy s materskými školami v Seredi. Kaţdoročne 

organizujeme pre škôlkarov dni otvorených dverí, kurzy zoznamovania sa hravou formou s počítačmi a niekoľko 

spoločných akcií pred zápisom do 1. ročníka. Chceme rozšíriť spoluprácu s MŠ v rámci vyuţitia telocvične            

na rozvoj pohybových schopností škôlkarov a zdravého ţivotného štýlu. 

 

1.7   Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je v oblasti výchovy a vzdelávania na dobrej 

úrovni. Prostredníctvom projektu Mesta Sereď a financií z MF SR bola v roku 2009 urobená celková 

rekonštrukcia súčasnej budovy A. Postupne sa upravili vonkajšie priestory školy a bola vybudovaná 

spojovacia chodba z hlavnej budovy do telocvične v budove D. Vo vnútornom bloku areálu školy sa 

nachádzajú 3 zostavy drevených stolov s lavicami. Priestor sme nazvali „ átrium – škola v prírode“ a naši 

pedagógovia ho môţu so ţiakmi vyuţívať i počas vyučovania. V  roku 2011 sa vybudovala hlavná časť 

relaxačného centra pre deti a mládeţ v ŠKD a CVČ. Jej súčasťou sú hojdačky, preliezačka, pieskovisko 

a priestor na táborenie vrátane lavíc a ohniska. Súčasťou školy je budova, v ktorej sa nachádza Centrum 

voľného času a 4 oddelenia školského klubu detí. Jej priestory boli v roku 2011 zrekonštruované 

z financií Mesta Sereď. V roku 2017 bola  zrekonštruovaná strecha telocvične a zateplenie telocvične     

pri budove A. V telocvični v budove B sa uskutočnila výmena okien.  

Okrem tried 1. – 5. ročníka sa v hlavnej budove školy (budova A) nachádzajú: riaditeľňa, 

zborovňa a kancelárske priestory, 3 oddelenia ŠKD, výdajňa desiatej, odborné učebne – učebňa 

fyziky, prírodovedná učebňa, jazykové laboratórium, jazyková učebňa, multimediálne učebne 
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s interaktívnou tabuľou. Ţiakom i učiteľom je k dispozícii školská kniţnica, ktorá sa postupne dopĺňa 

novými kniţnými titulmi, elektronickými knihami a čítačkami kníh, ktoré nám dodala firma Amazon. 

Svoju učebňu má k dispozícii aj školský psychológ a špeciálny pedagóg. V budove je i učebňa 

technickej výchovy – školská dielňa, ktorú vyuţívajú ţiaci nielen na hodinách technickej výchovy, ale 

i v rámci mimoškolskej a krúţkovej činnosti. 

Vyučovanie s vyuţitím IKT sa realizuje v 2 počítačových učebniach, v ktorých majú ţiaci 

k dispozícii spolu 40 počítačov, ktoré sa vyuţívajú hlavne na vyučovanie cudzích jazykov, informatiky, 

informatickej výchovy a iných vyučovacích predmetov s vyuţitím rôznych výučbových programov. 

Kaţdý ţiak má prístup k internetu. Zásluhou zriaďovateľa – Mesta Sereď sú vybavené dve učebne  

interaktívnymi tabuľami. Vďaka vyškoleniu väčšiny našich učiteľov  a ich snahe inovovať proces 

vyučovania sú tieto tabule maximálne vyuţívané. Vybavenie kabinetov sa podľa finančných moţností 

priebeţne dopĺňa novými modernými pomôckami a modernou didaktickou technikou, čo umoţňuje 

tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.  

V budove B sa nachádzajú triedy 6. – 9.ročníka. V 6 triedach sa nachádzajú interaktívne tabule     

a v 6 triedach sú umiestnené dataprojektory. Okrem klasických tried sa tu nachádzajú odborné učebne – 

kuchynka, PC učebne, chemické laboratórium, jazykové učebne, fyzikálna/chemická učebňa, veľká 

telocvičňa, gymnastická telocvičňa, multifunkčné ihrisko a viacúčelové ihrisko s umelou trávou, ktoré 

vyuţívajú ţiaci v priebehu vyučovania a počas záujmových činností. V tejto budove je zabezpečený 

bezbariérový prístup pre ţiakov telesne postihnutých (vozíčkarov), ktorí majú zabezpečený prístup              

do všetkých učební s vyuţitím výťahu.  V tejto budove sa nachádza školská jedáleň, kde sa stravujú naši 

ţiaci, ale aj ţiaci z CZŠ, ŠZŠ a zabezpečujeme aj obedy pre MŠ a ZŠ Šintava. 

Školský športový areál pozostáva z futbalového ihriska, atletickej dráhy a troch multifunkčných 

ihrísk a viacúčelového ihriska s umelou trávou. V „átriu – škola v prírode“ pribudol fit – park zloţený         

zo 7 cvičiacich strojov, ktoré zakúpilo Rodičovské zdruţenie a darovalo škole. Tento fit – park je 

vyuţívaný v plnej miere ţiakmi školy, členmi  záujmových útvarov, útvarov CVČ, rodičmi a občanmi. 

Do budúcna plánujeme skvalitniť materiálne podmienky školy najmä v spolupráci                         

so zriaďovateľom, vymeniť nevyhovujúce sociálne zariadenie v budove B, zakúpiť ďalšie školské lavice   

a stoličky postupne pre všetkých ţiakov, vymaľovať postupne všetky priestory školy. Počas letných 

prázdnin, v júli 2018 sa nám podarilo vymaľovať triedy a chodby v budove B. 

Naši ţiaci i učitelia sa môţu stravovať v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v priestoroch budovy 

B. V snahe zabezpečiť ţiakom školy kvalitnú desiatu, spolupracujeme so školskou jedálňou. Ţiaci 

primárneho vzdelávania majú moţnosť okrem desiatej vyuţívať i automat na rôzne druhy ochutených 

mliek a cereálií v rámci „Brejky programu zdravej výţivy do škôl“ z firmy Rajo, vyuţívame  zabezpečenie 

školského ovocia – 1 krát týţdenne dostávajú ţiaci ovocie alebo ovocnú šťavu.  

 

1.8   Škola ako životný priestor 

            Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, škola kladie veľký dôraz na upravené 

a  estetické prostredie  tried, chodieb a  celého  školského  areálu.  Sklené vitríny vo vestibule s mnoţstvom 

víťazných pohárov sú dôkazom úspechov našich ţiakov v rôznych súťaţiach. Na všetkých chodbách 

a triedach sú umiestnené kvety. Začiatok a koniec vyučovacích hodín je ohlasovaný hudbou zo školského 

rozhlasuje podľa výberu, aby sa navodila čo najlepšia atmosféra. Aktuálne  informácie o aktivitách  školy  sú 
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zverejňované na  informačných tabuliach vo vestibuloch, na nástenkách v triedach, ale i na webovej 

stránke školy, školským rozhlasom a v školskom časopise Haló, je tu bublina.  Všetci zamestnanci školy 

sa snaţia podporovať vytváranie priateľskej  atmosféry  medzi  ţiakmi, pedagógmi a rodičmi navzájom. 

Práve preto sme sa v školskom roku 2011/2012 prihlásili do projektu UNICEF. Vytvorením priateľského 

prostredia a splnením všetkých potrebných kritérií sme získali titul Škola priateľská k deťom. Medzi 

pravidelné školské aktivity patrí i spolupráca so ţiackou školskou radou, ktorá pôsobí na škole uţ viac 

rokov. 

O plynulý a bezproblémový chod školy sa stará i 22 prevádzkových zamestnancov . 

 

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

 

           Škola má z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia vytvorené  vyhovujúce podmienky vo všetkých  

priestoroch určených na vyučovanie. Ţiaci sú pravidelne poučení o dodrţiavaní pravidiel bezpečného 

správania sa v triedach, odborných učebniach, na chodbách i v ďalších priestoroch školy. Všetci 

zamestnanci školy absolvujú v zmysle zákona preventívne prehliadky a pravidelné školenia o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a protipoţiarnych predpisoch. Bezpečnostný technik, s ktorým škola 

spolupracuje, uskutočňuje okrem školení i pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia.              

V prípade zistenia drobných nedostatkov ním alebo revíznou kontrolou vedenie školy zabezpečí ich 

okamţité odstránenie.  

V budove B je zabezpečený bezbariérový prístup pre ţiakov telesne postihnutých (vozíčkarov), ktorí majú 

zabezpečený prístup do všetkých učební s vyuţitím výťahu. 

Poţiadavkami na bezpečnosť a hygienu pri práci sa zaoberajú nasledovné dokumenty školy: 

1. Školský poriadok 

2. Pracovný poriadok 

3. Prevádzkový poriadok 

4. Dokumentácia BOZP a PO 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní sa bude zaisťovať nasledovne: 

1. Škola zabezpečí bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy. 

2. Pravidelnými školeniami zamestnancov školy o BOZP a PO (preškolenie 1-krát za 2 roky na začiatku  

   školského roka). 

3. Poučením ţiakov o BOZP a PO prostredníctvom triednických hodín na začiatku školského roka  

   a preukázateľne pred hromadnými akciami. 

4. Poučením zákonných zástupcov ţiakov o BOZP a PO a oboznámením so školským poriadkom  

   prostredníctvom triednych RZ na začiatku školského roka. 

5. Pravidelnými kontrolami stavu BOZP technikom BOZP a vedením školy. 

6. Odstraňovaním nedostatkov podľa výsledkov revízií, ohliadok budovy a nahlasovaním nedostatkov. 

7. Zabezpečením potrebných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy. 

8. Dvakrát ročne musia byť ţiaci oboznámení s poţiarnou prevenciou, poţiarnymi signálmi na účelovom  

   cvičení a didaktických hrách. Súčasne bude prevedený nácvik poţiarneho poplachu. 
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Požiadavky na bezpečnosť a hygienu žiakov: 

Ţiaci budú dvakrát ročne oboznamovaní na triednických hodinách s pravidlami bezpečného správania 

sa v škole. Dvakrát ročne budú na hodinách so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu oboznamovaní 

s pravidlami bezpečnej práce a bezpečnými postupmi pri práci. Týka sa to predmetov: 

pracovné vyučovanie, technika, technická výchova 

telesná výchova 

výtvarná výchova 

chémia 

fyzika 

informatika 

V učebniach týchto predmetov musia byť na viditeľnom mieste umiestnené pracovné poriadky učebne. 

Ţiaci musia byť s nimi preukázateľne oboznámení. 

Pred kaţdou exkurziou, výletom, vychádzkou a inou aktivitou ţiakov mimo školy (súťaţe) musia byť 

ţiaci preukázateľným spôsobom poučení o bezpečnom správaní sa na tejto akcii a zdravotno-

hygienických poţiadavkách (oblečenie, obutie, strava, pitný reţim). Kaţdé podujatie mimo školy musí 

mať vypracované organizačné zabezpečenie s menami pedagogického dozoru. Pri týchto podujatiach 

nesmie byť prekročený počet 20 ţiakov na jedného pedagogického pracovníka. 

Dvakrát ročne musia byť ţiaci oboznámení s poţiarnou prevenciou, poţiarnymi signálmi na účelovom 

cvičení a didaktických hrách. Súčasne bude prevedený nácvik poţiarneho poplachu.  

Do vyučovacích hodín v jednotlivých tematických celkoch podľa moţnosti a vhodnosti integrovať 

dodrţiavanie pravidiel bezpečnosti, zdravotnú výchovu a prevenciu proti drogovej závislosti. 

Mimoriadnu pozornosť venovať týmto pravidlám v ŠKD vo všetkých výchovných činnostiach. 

V mimovyučovacej činnosti organizovať krúţky, besedy a iné činnosti s týmto zameraním. 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pedagogických a prevádzkových pracovníkov: 

Pracovníci školy sa pred nástupom do zamestnania musia preukázať potvrdením o  pracovnej 

spôsobilosti, ktoré musí byť obnovené po kaţdých troch rokoch. 

Podľa tabuľky prideľovania ochranných pracovných prostriedkov musia tieto pouţívať všetci pracovníci, 

ktorých sa táto tabuľka týka. Vedenie školy zabezpečí pridelenie pracovných ochranných prostriedkov 

pracovníkom podľa doby pouţívania týchto prostriedkov. Pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci školy 

musia byť bezpečnostným technikom oboznámení s pravidlami bezpečnosti pri práci pred nástupom   

do zamestnania. Kaţdoročne pred začiatkom nového školské roku budú zamestnanci oboznámení      

so základnými pravidlami bezpečnosti na pracovisku, pri práci s  pravidlami protipoţiarnej bezpečnosti. 

Všetci pracovníci budú zároveň oboznámení s poţiarno-poplachovými smernicami. Kaţdý pracovník 

musí  byť poučený o pouţívaní elektrických spotrebičov a pomôcok, o pouţívaní elektrického náradia. 

Požiadavky na zabezpečenie bezpečnej prevádzky elektrických, plynových, športových a iných 

technických zariadení školy: 

Vedenie školy zabezpečí podľa platných vyhlášok:  

- revízie športového náradia, 

- revízie elektrického zariadenia, 

- revízie elektrospotrebičov, 
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- revízie bleskozvodov, 

- revízie plynového zariadenia v školskej jedálni a v telocvični, 

- revízie hasiacich prístrojov, 

- revízie vnútorných a vonkajších hydrantov. 

Podľa výsledkov revízií bude zabezpečovať bezpečnú prevádzku, opravy a  výmeny týchto prístrojov 

a zariadení. 
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2.1   Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 

Náš školský vzdelávací program vychádza zo základných princípov štátneho vzdelávacieho 

programu. Chceme ním čo najlepšie propagovať našu školu, jej profiláciu podľa poţiadaviek 

a záujmov ţiakov, ich rodičov, podľa podmienok v regióne a poţiadaviek trhu práce. Chceme, aby sa 

škola stala v plnom zmysle slova sluţbou verejnosti.  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme  smerovať k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich 

vyţaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Chceme pripraviť  

človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného pracovať  v tíme, motivovaného k celoţivotnému vzdelávaniu. 

Budeme pokračovať v rozvíjaní čitateľskej a finančnej gramotnosti našich ţiakov a vo zvyšovaní ich 

gramotnosti v oblasti IKT. 

             V duchu humanistických princípov zabezpečíme kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích  jazykoch  

so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov. Zavedením nových 

vyučovacích predmetov chceme u ţiakov lepšie formovať tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, 

emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. V spolupráci s rodičmi našich ţiakov 

chceme vychovať vzdelaných, pracovitých, zodpovedných, ale i morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

Naša škola sa hlavne orientuje na: 

-získanie a rozvíjanie kompetencie vyuţívania informačno-komunikačných technológií  

(práca s PC) 

- ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov a vedieť ich pouţívať (anglický jazyk od 1.ročníka, 

nemecký jazyk od 5.ročníka) 

- naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 

zdravej výţivy a ţivotné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty ako škola 

podporujúca zdravie 

- posilňovanie úcty ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu 

Cieľom výchovy našej školy je: 

- venovať sústavnú pozornosť medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ - ţiak, ţiak - ţiak, 

vytvárať optimálnu pracovnú atmosféru na škole (riešiť problémové správanie) 

- posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám 

- podnecovať a rozvíjať cielené sebahodnotenie ţiakov 

- formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne 

cítenie a hodnotové orientácie 

- vychovávať ţiakov v duchu humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi ţiakov vychovať 

pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí 

Cieľom vzdelávania našej školy je: 

- umoţniť všetkým ţiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručností vo všetkých     

všeobecnovzdelávacích predmetoch 

- dať kaţdému ţiakovi šancu, aby rozvíjal svoje schopnosti, talent a záujmy a zaţil úspech 

- pre kaţdého ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracuje individuálny 

2.  Charakteristika  školského  vzdelávacieho  programu JAMOSENKO  
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výchovno-vzdelávací program 

- uskutočňovať poznávacie a vzdelávacie exkurzie pre ţiakov ZŠ a rozvíjať tým záţitkové 

vnímanie ţiakov (orientácia na národné povedomie, vlastenectvo) 

- zamerať sa na pravopis ţiakov 

- vyučovanie orientovať na získanie kompetencií 

Cieľom vedenia školy je: 

-usilovať sa o podanie projektov národného a podľa moţnosti i medzinárodného charakteru  

             v rámci výziev, tak podporovať spoluprácu s inými školami na Slovensku aj v zahraničí s cieľom  

            výmeny skúseností, spôsobov a foriem práce 

            - budovať školu ako inštitúciu na celoţivotné vzdelávanie 

            - podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ako súčasť kariérneho rastu  

             v súlade s koordinačným plánom vzdelávania (súčasť ŠkVP). Toto zabezpečiť aj v oblasti  

              predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a ţiakov  

- na poradách, tried. hodinách – prehlbovať právne vedomie, upevňovať hodnotovú orientáciu 

- aktivizovať metodické orgány a činnosť koordinátorov 

Ďalšie ciele školy  

            Naším cieľom bude i naďalej rozvíjanie talentu a podporovanie záujmov našich ţiakov. Kaţdý 

školský rok ponúkame ţiakom v priemere 30 záujmových útvarov – jazykových, športových, vzdelávacích  

i tvorivých nielen cez vzdelávacie poukazy, ale i v rámci Centra voľného času. Nemenej dôleţitý bude aj  

profesijný a odborný rast pedagógov a zavádzanie nových foriem a metód práce. Sústavným a cieleným 

vzdelávaním pedagógov  i ostatných zamestnancov školy budeme prispievať k ich profesijnému rozvoju, 

ktorý podporí kvalitu vzdelávania a sluţieb, ktoré škola ponúka. V centre našej pozornosti bude i naďalej 

starostlivosť o ţiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami či so zdravotným znevýhodnením. 

             Pre vyššiu kvalitu vo vzdelávaní a pre tvorbu vhodného pracovného prostredia pre ţiakov 

i zamestnancov školy budeme strategický zámer školy ďalej rozpracovávať. Budeme pritom spolupracovať 

s Radou školy, Radou rodičov i Ţiackym parlamentom. Našou snahou bude vybaviť  pracovné prostredie 

funkčnou didaktickou a multimediálnou technikou a inými modernými učebnými pomôckami. Tvorivé 

podmienky pre činnosť školy budeme rozvíjať a podporovať i rozširovaním ponuky sluţieb. 

            Snahou kaţdého pedagóga školy je svojím pozitívnym myslením prispieť ku spoločnému 

efektívnejšiemu spôsobu práce. V zmysle myšlienok projektu Škola priateľská k deťom chceme vytvoriť 

také prostredie, v ktorom sa budú všetci dobre cítiť, dosiahnuť, aby ţiaci chodili do školy s radosťou a tešili 

sa na zaujímavé formy vyučovania. Budeme i naďalej pokračovať v implementácii tém práv dieťaťa         

do vyučovacieho procesu. Budeme chápať ţiakov ako svojich partnerov a rozvíjať v nich pocit 

spolupatričnosti, zodpovednosti a tolerancie k iným. 
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2.2   Zameranie školy a stupeň vzdelania  
 

Naša škola bola v minulosti zameraná najmä na poskytovanie rozšíreného vyučovania 

matematiky a prírodovedných predmetov. Súčasná doba si vyţaduje zamerať sa viac na vyučovanie 

cudzích jazykov a informatiky. Cudzie jazyky sa na škole vyučovali viac rokov dozadu                  

ako nepovinné predmety. Nakoľko v poslednom období stúpa záujem zo strany rodičov o vyučovanie 

cudzích jazykov (najmä angličtiny) zaradili sme vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka 

a vyučovanie nemeckého jazyka od 5.ročníka.  

Disponibilné hodiny sme zaradili v jednotlivých ročníkoch nasledovne:  

Primárne vzdelávanie: 1.ročník (anglický jazyk - 2 hodiny týţdenne), 2.ročník (anglický jazyk –             

2 hodiny týţdenne, informatika – 1 hodina týţdenne),  3.ročník (prírodoveda – 1 hodina týţdenne, 

vlastiveda – 1 hodina týţdenne), 4.ročník (matematika – 1 hodina týţdenne). 

Niţšie stredné vzdelávanie: 5.ročník (1.cudzí jazyk – anglický jazyk – 1 hodina týţdenne, 2.cudzí 

jazyk – nemecký jazyk – 1 hodina týţdenne, matematika – 1 hodina týţdenne), 6.ročník (1.cudzí jazyk 

– anglický jazyk – 1 hodina týţdenne, matematika – 1 hodina týţdenne, 2.cudzí jazyk – nemecký jazyk 

–       1 hodina týţdenne), 7.ročník (slovenský jazyk a literatúra – 1 hodina týţdenne, 2.cudzí jazyk – 

nemecký jazyk/technická výchova – 2 hodiny týţdenne, matematika – 1 hodina týţdenne), 8.ročník 

(matematika – 1 hodina týţdenne, 2. cudzí jazyk – nemecký jazyk/technická výchova – 2 hodiny 

týţdenne). 

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA ukázali, ţe slovenskí ţiaci v porovnaní s inými krajinami 

zaostávajú najmä v čitateľskej gramotnosti. V snahe naučiť ţiakov efektívne pracovať s informáciami 

v kaţdej podobe, zdokonaliť sa v rôznych formách komunikácie, čítať s porozumením  a najmä naučiť sa 

učiť sa vyuţívame školskú ţiacku kniţnicu, účasť v rôznych súťaţiach, rôznych akciách napr.: Čitateľský 

maratón, Číta celé Slovensko. 

Dlhodobo sa venuje pozornosť aj rozvoju pohybovej a telesnej kultúry našich ţiakov. Ţiaci 

majú moţnosť pracovať v rôznych záujmových útvaroch telovýchovného zamerania v rámci krúţkovej 

činnosti zo vzdelávacích poukazov i v rámci Centra voľného času. Najúspešnejšie sa uţ tradične 

prezentujú naše basketbalisti, futbalisti, florbalisti, členovia oddelenia taekwondo a  súťaţiaci 

v branných športoch. 

Pod vedením našich učiteľov kaţdoročne pracuje na škole veľa rozmanitých krúţkov, kde 

môţu ţiaci zmysluplne tráviť svoj voľný čas. V tomto trende budeme i naďalej pokračovať. 

Mimoškolská činnosť detí bude na našej škole dôleţitou súčasťou prevencie proti negatívnym vplyvom 

súčasného sveta.  

            Pre dobrú klímu v škole budeme zabezpečovať prevenciu sociálno-patologických javov 

rôznymi projektmi, jednorazovými aktivitami a akciami zameranými na vybrané skupiny ţiakov            

či oblasti prevencie. Škola bude pokračovať v spolupráci s CPPPaP, s Mestskou i Štátnou políciou 

v preventívnych programoch. 

Hlavným cieľom nášho školského vzdelávacieho programu bude rozvíjanie kľúčových 

kompetencií  ţiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. Celoţivotne sa rozvíjajúce 

kľúčové kompetencie, ktorých výber vychádza z európskeho referenčného rámca, potrebuje totiţ 

kaţdý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti a na uplatnenie 

sa vo svete práce. Zdôrazňovanie kľúčových kompetencií nebude však znamenať, ţe sa vzdávame 
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toho, aby naši ţiaci mali aj dobré vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach. 

 

Stupne vzdelania: 

1.Primárne vzdelávanie – ISCED 1 – 1.stupeň základnej školy (1. – 4.ročník) 

2.Niţšie stredné vzdelávanie – ISCED 2 – 2.stupeň základnej školy (5. – 9.ročník) 

Primárne vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu pre 1.stupeň ZŠ/ ISCED 1 alebo ktoré získa ţiak s mentálnym postihnutím 

posledného ročníka ZŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou. 

Niţšie stredné vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu pre 2.stupeň ZŠ/ ISCED 2. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie s doloţkou. 

2.3 Profil absolventa  
 

      Absolvent primárneho vzdelávania ISCED 1 bude mať osvojené základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti. Nadobudne základy           

pre rozvíjanie spôsobilostí a získa predpoklady pre vlastnú úspešnú realizáciu. Získa schopnosť 

ústretovo komunikovať a spolupracovať. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí bude tvoriť bázu      

pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.  Absolvent primárneho vzdelania získa tieto 

kľúčové spôsobilosti: 

   Sociálne komunikačné spôsobilosti 

   Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

   Spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií, pozná riziká spojené  

   s vyuţívaním internetu a médií. 

   Spôsobilosť učiť sa učiť  

   Spôsobilosť riešiť problémy, premýšľa o príčinách problémov a vie navrhnúť riešenie  

   podľa svojich vedomostí a skúseností. 

   Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, dokáţe byť tolerantný, snaţí sa pochopiť 

  druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície a spôsob ţivota. Uvedomuje si, ţe má    

  svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

   Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, má vzťah 

   ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva 

   vo svojom ţivote. 

      Absolvent primárneho vzdelávania našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno 

škole, mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, uvedomovať si a vedieť hodnotiť  svoju 

úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti. Mal by  byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, 

vedieť uzatvárať kompromisy. Mal by byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami. Mal by mať osvojené základy pouţívania 

materinského a cudzieho jazyka. Mal by mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu           

a chrániť umelecké prejavy. Mal by si byť vedomý svojich kvalít.  
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      Profil absolventa niţšieho stredného vzdelávania ISCED 2  je zaloţený na kľúčových 

kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a zručností, spôsobilostí 

a hodnotových postojov, umoţňujúcich jednotlivcovi osobnostne sa rozvíjať a uplatniť svoje vzdelanie 

v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom ţivote. Jednotlivé spôsobilosti sa navzájom prelínajú, 

majú teda nadpredmetový charakter. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho 

primárneho vzdelávania absolvent niţšieho stredného vzdelávania má získať tieto kľúčové 

kompetencie: 

 Spôsobilosti k celoţivotnému učeniu sa, pozná a uplatňuje techniky učenia sa a osvojovania si 

poznatkov. 

 Sociálne komunikačné spôsobilosti, vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou 

formou. Uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine. 

 Spôsobilosť riešiť problémy, vyhľadáva a vyuţíva viaceré informácie a moţnosti pri plánovaní úloh 

a riešení problémov s uplatnením zásad kritického myslenia. 

 Spôsobilosti občianske, uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom ţivote 

a ţivote celej spoločnosti. Má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom 

kontexte. Pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných. 

 Spôsobilosti sociálne a personálne, posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie 

vzdelávanie a budúce profesijné záujmy. Chápe dôleţitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje 

základné princípy zdravého ţivotného štýlu v kaţdodennom ţivote. 

 Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, uvedomuje si význam 

kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom ţivote a ţivote celej spoločnosti. 

 Spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti 

vedy a techniky, pouţíva matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické moduly logického a priestorového myslenia. Dokáţe 

aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom ţivote. 

 Digitálnu spôsobilosť, pouţíva informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa pre svoj 

ţivot. 

 Spôsobilosť smerujúcu k iniciatívnosti a podnikavosti 

      Absolvent niţšieho stredného vzdelávania  by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno 

škole, mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť hodnotiť  svoju úlohu v škole,         

v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať 

kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si 

metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza)   

a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení 

problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami     

zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného           

a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť                    

sa porozumieť mu  a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa         

v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj ţivot.   

Absolvent našej školy: 

- je zodpovedný a samostatný, 
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- formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstiţne, súvisle 

a kultivovane v písomnom aj ústnom prejave, 

- beţne operuje so všeobecne pouţívanými výrazmi, znakmi, dáva veci do súvislostí, 

- poznatky z rôznych vzdelávacích oblastí spája do širších celkov a na základe toho si vytvára 

komplexnejší pohľad na prírodné, spoločenské a sociokultúrne javy, 

- zodpovedne sa rozhoduje podľa danej situácie, poskytuje podľa svojich moţností účinnú pomoc 

a správa sa zodpovedne v krízových situáciách a v situáciách ohrozujúcich ţivot a zdravie 

človeka, 

- má schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, 

- ovláda minimálne na komunikačnej úrovni dva cudzie jazyky. 

  

2.4   Pedagogické stratégie  
 

      Aby sme mohli rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov v súlade so zameraním našej školy, je 

potrebné, aby si všetci učitelia jednotlivých predmetov dobre premysleli výber metód a foriem práce, 

ktorých kombinovanie bude jedným z prostriedkov motivácie ţiakov k učeniu.  

            Chceme, aby absolventi našej školy vedeli dobre komunikovať, prezentovať svoje návrhy, 

riešenia. Na dosiahnutie tohto cieľa vyuţijeme okrem iných stratégií i vydávanie školského časopisu 

Haló, je tu bublina, do ktorého zapojíme čo najviac ţiakov. Zabezpečíme intenzívny rozvoj čitateľskej 

gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Budeme sa naďalej zapájať do rôznych  školských 

súťaţí a medzinárodných projektov a podporovať voľnočasové aktivity detí a ţiakov zamerané               

na jazykovú kultúru.  

           V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, 

aktivitu, seba hodnotenie.  

           Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou  ich individuálnych schopností. 

          Školský špeciálny pedagóg bude poskytovať odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 

          Aktivity v  oblasti environmentálnej výchovy sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne 

prírodovedných. V minulom roku vzbudil u ţiakov veľký záujem náš enviroprojekt Dni Zeme. Podobný 

projekt pripravíme aj v tomto školskom roku.   

 V rámci predmetových komisií a metodických zdruţení sa budú realizovať aj iné projekty 

zamerané napríklad na významné dni v roku, sviatky a tradície u nás a v anglicky či nemecky hovoriacich 

krajinách, matematické kvízy, súťaţ v riešení Sudoku, v tvorení prezentácií „Majster prezentácií“ a rôzne 

športové súťaţe. 

          Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, 

ţe s tvrdými drogami sme sa na našej škole ešte nestretli, chceme aktívnejšie pôsobiť proti fajčeniu 

a pitiu alkoholických nápojov cez protidrogového koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich účelným 

vyuţívaním voľného času ţiakov. 

            Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. Budeme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej 

moţnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  
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      Dôleţitou úlohou v budúcom školskom roku bude aj potreba orientovať sa na pozitívne 

hodnotenie  ţiakov, najmä slabo prospievajúcich, s cieľom zvýšiť  ich vnútornú motiváciu. 

 Pedagogické stratégie chápeme ako smerovanie pedagogických pracovníkov k napĺňaniu 

spoločných cieľov uvedených v zameraní školy. Rozvíjanie kľúčových kompetencií ţiakov vychádza 

z cieľov definovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe a stávajú sa filozofiou našej školy, 

preto musia byť súčasťou plánovania vyučovacej hodiny. Získavajú sa ako produkt celkového procesu 

vzdelávania a sebavzdelávania. 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoţivotnému učeniu sa: 

- vo vyučovaní sa zameriavame na aktívne kompetencie, učivo pouţívame len ako prostriedok 

k ich získaniu 

- do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment 

- na praktických príkladoch blízkych ţiakom vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia, posilňujeme 

pozitívny vzťah k učeniu 

- uplatňujeme  individuálny prístup k ţiakom 

- od ţiakov ţiadame prezentáciu výsledkov domácich úloh, umoţňujeme ţiakom realizovať vlastné 

nápady, vlastné riešenia úloh a problémov 

- snaţíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má ţiak radosť z učenia 

- vyuţívame sebakontrolu a sebahodnotenie ţiakov 

- od ţiakov vyţadujeme vhodné rozvrhnutie vlastnej práce, učíme ich plánovať, organizovať 

a vyhodnocovať svoju činnosť 

- ţiakom zadávame samostatné práce, ktoré si vyţadujú aplikáciu teoretických poznatkov 

- ţiakom umoţňujeme pozorovať, experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať závery 

- učíme ţiakov  trpezlivosti, povzbudzujeme ich v práci, vyuţívame pozitívne hodnotenie 

Stratégie smerujúce  k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií: 

- na vyučovaní sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí ţiakov v materinskom 

a cudzom jazyku 

- učíme ţiakov publikovať a prezentovať svoje názory a myšlienky v školskom časopise 

- kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie 

- poukazujeme na význam neverbálnej komunikácie 

- podporujeme u ţiakov kritiku a sebakritiku 

- učíme ţiakov počúvať druhých, prijať názor druhého 

- vytvárame priestor pre moţnosť samostatnej ústnej aj písomnej prezentácie – samostatná 

práca, projekty, referáty, riadené diskusie 

- umoţníme ţiakom podieľať sa na príprave rozhlasových relácií, kultúrnych programov 

uplatňovaním schopností komunikácie pri spoločenských akciách školy 

- vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, simuláciu, hranie rolí, dôraz kladieme na  záţitkové 

vyučovanie 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základy matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky: 

- učíme ţiakov pozitívnemu postoju v matematike, ktorý je zaloţený na rešpektovaní pravdy      

a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť 
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- vedieme ţiakov k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku, správne vyuţívať 

argumentáciu 

- pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady 

- praktickými cvičeniami naučíme ţiakov pouţívať a zaobchádzať s technickými nástrojmi 

a prístrojmi, údajmi 

- pri vyučovaní podporujeme zvedavosť ţiakov, záujem o etické a celosvetové otázky 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- vyţadujeme od ţiakov vyuţívanie informačných technológií pre získavanie informácií a pre tvorbu 

výstupov – časopis, prezentácia, webová stránka a pod. 

- ako výstup z niektorých tém vyučovania budeme poţadovať od ţiakov rôznou formou spracované 

záverečné práce – Power point, písomne, graficky, pomocou obrazového vyjadrenia a pod. a ich 

prezentáciu, obhajobu a počúvanie druhých 

- ţiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame kreatívny prístup pri práci s IKT, poukazujeme         

na význam IKT v osobnom i pracovnom ţivote 

- formujeme u ţiakov kritický prístup pri vyuţívaní informačných technológií, najmä ich schopnosť 

posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy: 

- vytvárame pre ţiakov praktické problémové úlohy a situácie, ţiakom ponúkame úlohy, ktoré 

vyţadujú prepojenie znalostí viacerých vyučovacích predmetov aj vyuţitie praktických zručností 

z rôznych oblastí ľudskej činnosti a teda aj viacero prístupov k riešeniu 

- umoţňujeme ţiakom vytvárať hypotézy, pozorovať rôzne javy, hľadač ich vysvetlenie, 

uskutočňovať pokusy, overiť výsledok riešenia a zváţiť jeho uplatnenie v praxi 

- ţiakom nebránime pri voľbe poradia riešenia a vypracovania úloh 

- priebeţne monitorujeme, ako ţiaci prakticky zvládajú riešenie problémov 

Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií: 

- vyţadujeme od ţiakov hodnotenie vlastného správania a správania sa spoluţiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedodrţiavaní pravidiel triedy či školského poriadku 

- vyţadujeme od ţiakov spolupodieľanie sa na vytváraní pravidiel vlastnej triedy a prijatie 

zodpovednosti za dodrţiavanie týchto pravidiel 

- netolerujeme sociálne patologické prejavy správania sa – šikanovanie, drogy, kriminalita, 

prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu 

- netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé správanie sa ţiakov, zamestnancov 

školy a rodičov 

- vyuţívame pomoc a skúsenosti odborníkov CPPP, polície, výchovného poradcu, špeciálneho 

pedagóga 

- vo vyučovaní pouţívame metódu hraných rolí pre priblíţenie rôznych ţivotných situácií a ich 

riešení, vyuţívame pritom záţitkové učenie a príklady z beţného ţivota 

- ţiakom poskytujeme moţnosť vyjadriť vlastné pocity 

- primerane upozorňujeme ţiakov na fyzické, psychické násilie, s ktorým sa stretávajú 

v beţnom ţivote 

- na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa 
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- ako protipól neţiaducim  sociálno-patologickým javom ponúkame ţiakom pestrú paletu 

záujmových útvarov 

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií: 

- učíme ţiakov pracovať v tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti ako podmienku efektívnej 

spolupráce 

- rozvíjame schopnosť ţiakov zastávať v tíme rôzne roly, učíme ţiakov kriticky hodnotiť prácu 

svojho tímu 

- minimalizujeme pouţívanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy 

a kooperatívne vyučovanie 

- podporujeme integráciu ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do triednych 

kolektívov, monitorujeme sociálne vzťahy v triede 

- učíme ţiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy medzi ţiakmi a medzi ţiakmi a učiteľmi 

- podporujeme vzájomnú pomoc ţiakov 

Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií: 

- rôznymi formami zoznamujeme ţiakov s profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavu ţiakov 

o reálnej podobe ich budúceho povolania a voľbe ich ďalšieho štúdia 

- pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u ţiakov záujmovú činnosť a zmysluplné 

vyuţívanie voľného času, čím zároveň podporujeme rozvoj kompetencie rozhodovania sa 

a zodpovednosti za organizovanie svojho voľného času 

- zapájame ţiakov do tvorby rôznych projektov 

- vyţadujeme od ţiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spoluţiakov, podávanie návrhov        

na zlepšenie svojej či spoluţiakovej práce 

- vyuţívame hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu, pokusy a experimenty 

- dôsledne vedieme ţiakov k dodrţiavaniu stanovených pravidiel, ochrane zdravia a k plneniu si 

povinností, kvalitne odvedenú prácu vţdy pochválime 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti: 

- učíme ţiakov plánovať a organizovať si svoju prácu, svoj voľný čas 

- podporujeme kreativitu ţiakov, rozvíjame ich schopnosť zmeniť myšlienky na skutky 

- oceňujeme kreativitu a iniciatívnosť ţiakov 

- starších ţiakov poverujeme vedením, starostlivosťou nad mladšími spoluţiakmi 

- formujeme v ţiakoch schopnosť postaviť sa za správnu vec, zastať sa slabších spoluţiakov 

- prácou v tímoch podporujeme schopnosť ţiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné 

a slabé stránky jednotlivých členov tímu, metódou analýzy spoločnej práce preberať osobnú 

zodpovednosť za výsledky spoločného diela 

- pri získavaní informácií vedieme ţiakov k účelnému vyuţívaniu času a narábaniu so zdrojmi 

- činnosťou ţiackeho a triedneho parlamentu podporujeme iniciatívnosť a kreativitu                      

pri organizovaní akcií školského a triedneho charakteru 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- podporujeme ţiakov v súťaţiach umeleckého zamerania 

- podporujeme rozvoj umeleckej kreatívnosti ţiakov 

- účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v ţiakoch umelecké 

hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a vnímať rozdiely kultúry iných národov 



27 

 

- prostredníctvom akadémií, kultúrnych vystúpení, prezentujeme umeleckú tvorivosť našich ţiakov 

- exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, mesta 

rozširujeme vedomosti ţiakov o národnom dedičstve a budujeme hrdosť voči národným dejinám 

- vlastnou tvorivosťou učíme ţiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky 

2.5  Organizačné formy a metódy  

        Vo  vyučovacom procese uplatňujeme: 

- pamäťové učenie – získanie určitého mnoţstva vedomostí 

- skupinové vyučovanie – vzájomná pomoc 

- projektové vyučovanie – nutnosť spolupráce 

- seminárne práce – vyhľadávanie informácií a ich spracovanie 

- laboratórne práce – pokusy, experimenty 

- exkurzie, výlety – overenie získaných vedomostí v praxi 

- športové súťaţe – morálno-vôľové vlastnosti 

- predmetové súťaţe – overenie si vedomostí 

- besedy – získavanie nových poznatkov 

- ţiacka školská rada – spolupráca a zodpovednosť za kolektív 

- školský časopis – spolupráca v tíme, prezentácia školy pre verejnosť 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, IKT, seminárov, diskusií, individuálnych 

a tímových projektov, dlhodobých samostatných prác, prezentácií, praktickej výučby. 

Podporujeme u ţiakov vytváranie vlastného hodnotového systému. 

Na vyučovaní striedame rôzne formy práce: individuálne, hromadné, skupinové vyučovanie, práca 

v tíme, praktické aktivity a cvičenia, terénne pozorovania, exkurzie, vychádzky, prednášky, besedy, 

kurzy, vyuţívame rôzne metódy: situačnú, inscenačnú, brainstorming, problémové vyučovanie, 

heuristický rozhovor, riadený rozhovor, besedu, diskusiu, projektové vyučovanie, demonštráciu, 

samostatnú prácu, výklad, vysvetľovanie, pozorovanie, prezentácia výsledkov, kooperácia. 

Škola kaţdoročne organizuje exkurzie s rôznym zameraním do okolitých regiónov, navštevujeme 

múzeá, galérie, absolvujeme výchovné koncerty. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť ţiakov za učenie sa. V oblasti rozumovej výchovy 

je našim cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, sebahodnotenie, sociálne cítenie, aktivitu. 

Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej 

motivácie. Podporujeme sebahodnotenie ţiakov. 

Všímame si talent ţiakov a snaţíme sa ho rozvíjať. Nadaní ţiaci sa zapájajú do predmetových 

olympiád, športových, literárnych, recitačných a speváckych súťaţí. 

Všímame si však aj ţiakov  so slabšími vyučovacími výsledkami, snaţíme sa u nich hľadať 

a podporovať ich individuálne schopnosti, v prípade potreby im zabezpečujeme odbornú 

starostlivosť. 

2.6   Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

      Naša škola je otvorená všetkým ţiakom. Na systematické poskytovanie primeranej odbornej 

starostlivosti má právo kaţdé dieťa.  
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      Základné vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi potrebami vyţaduje podnetné a ústretové školské 

prostredie, ktoré ţiakom umoţňuje rozvíjanie ich vnútorného potenciálu, podporuje ich sociálnu 

integráciu. Naša škola bude i naďalej venovať veľkú pozornosť týmto ţiakom, čo vyplýva i z nášho 

školského vzdelávacieho programu. Jednou z priorít školy je zabezpečovať úzku spoluprácu medzi 

školou, ţiakmi, ich zákonnými zástupcami a odbornými inštitúciami. Pre skvalitnenie  práce s takýmito 

ţiakmi škola dbá na dôsledné dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, metodických 

pokynov a usmernení a doporučení poradenských zariadení. 

a)  Ţiaci so zdravotným znevýhodnením: 

      Vzdelávanie ţiakov so ŠVVP realizujeme formou individuálnej integrácie do beţných tried. Kaţdý 

začlenený ţiak postupuje podľa dôkladne vypracovaného a pravidelne aktualizovaného individuálneho 

vzdelávacieho plánu, ktorý je súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu konkrétneho postihnutia     

a pri  uplatňovaní kombinácie špeciálnych pedagogických postupov a alternatívnych metód.  

      Silnou stránkou školy je práca špeciálneho pedagóga, ktorý sa venuje nielen začleneným  

ţiakom, ale i všetkým deťom, ktoré potrebujú jeho pomoc. Metodicky usmerňuje vyučujúcich i rodičov.                       

       Neodmysliteľnou súčasťou kvalitnej výučby ţiakov so ŠVVP sú i kompenzačné a didaktické 

pomôcky a výučbové programy. Vedenie školy si plne uvedomuje dôleţitosť práce špeciálneho 

pedagóga, a preto v poslednom období zriadilo na hlavnej budove špeciálnu učebňu pre jeho prácu       

so ţiakmi so ŠVVP. Práca s takýmito ţiakmi  je náročná a preto podporujeme získavanie odbornosti 

pedagógov a ich ďalšie vzdelávanie pre prácu s takýmito ţiakmi.  Na škole pracuje 9 asistentov učiteľa – 

v 1.ročníku, kde je ţiak s ADHD, narušený rečový vývin; v 4.ročníku, kde sú 2 ţiaci zdravotne a telesne 

postihnutí,2 ţiaci s ADHD, poruchami správania, poruchami aktivity a pozornosti,  v 6. a  8. ročníku, kde 

sú 4 ţiaci s aspergerovým syndrómom – autizmus.  

      Pretoţe si škola uvedomuje, aké je dôleţité včasné diagnostikovanie porúch učenia, veľmi úzko 

spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante              

a uţ niekoľko rokov má na škole svoje detašované pracovisko i školský psychológ. V starostlivosti 

o ţiakov so zdravotným znevýhodnením, najmä o zrakovo a sluchovo postihnutých ţiakov 

spolupracujeme so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Trnave. V prípade, 

ţe sa niektorým ţiakom diagnostikuje porucha, ktorej stupeň si nevyţaduje individuálne začlenenie, 

poskytujeme  im intenzívnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť a diferencovaný prístup vyučujúcich.  

      Pri hodnotení ţiakov postupujeme podľa aktuálnych Metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu ţiakov s poruchami učenia a odporúčaní poradenských zariadení.  

     b)  Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia  

       Škola sa snaţí poskytovať dostatočnú starostlivosť i deťom s problémami v učení a postojoch, 

vzniknutých na základe dysfunkčných sociálnych podmienok. Takíto ţiaci sú začlenení do beţných tried. 

Ich integrácia a podpora ich úspešnosti vhodnými metódami a formami práce je dlhodobým cieľom  našich 

učiteľov. V tejto oblasti úzko spolupracujeme  s Odborom sociálnych vecí a rodiny pri MsÚ v Seredi, ktorý 

poskytuje týmto deťom dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok. Škola aktívne 

spolupracuje s Mestom Sereď aj pri organizovaní letného tábora „Vysnívané prázdniny“ pre deti z takéhoto 

prostredia. 
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     c)  Ţiaci s nadaním  

      I v našej škole máme ţiakov, ktorí svojimi vedomosťami a schopnosťami výrazne vynikajú           

nad svojimi vrstovníkmi v jednej alebo i viacerých vzdelávacích oblastiach. Ponúkame im krúţky rôzneho 

zamerania. V snahe podporovať ich nadanie škola podporuje ich účasť na športových, vedomostných         

či umeleckých súťaţiach a olympiádach. 

 Vedenie školy sa stará o materiálne zabezpečenie vzdelávania nadaných ţiakov – nákup 

encyklopédií, alternatívnych učebných materiálov, učebných pomôcok, výpočtovej techniky. Vyţaduje si 

to náročnejšiu prípravu vyučujúcich jednotlivých predmetov, ktorí sa snaţia častejšie zaraďovať                  

do vyučovania rôzne inovatívne formy vyučovania a maximálne vyuţívať špecializované učebne. 

Zadosťučinením sú však úspechy, ktoré naši ţiaci kaţdoročne dosahujú v rôznych oblastiach. 

2.7  Začlenenie prierezových tém  

Prierezové témy sú integrálnou súčasťou učebného obsahu predmetov, sú uvedené v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov, ich uplatňovanie je naplánované v TVVP daného predmetu; zároveň je 

moţné ich realizovať prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov. 

Prierezová  téma skratka 

ISCED 1 ISCED 2 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu VMR 

Environmentálna výchova ENV 

Mediálna výchova MV 

Multikultúrna výchova MKV 

Regionálna výchova a ľudová kultúra  REG 

Dopravná výchova – výchova  k bezpečnosti 

v cestnej premávke 

 DP 

Ochrana ţivota a zdravia OŢZ 

 

ISCED 1  

Prierezové témy, ktoré sa prelínajú vzdelávacími oblasťami viacerých predmetov, budeme 

realizovať rôznymi formami: ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu vybraných učebných 

predmetov, formou kurzov a formou projektov. Sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých 

predmetov. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania 

kľúčových spôsobilostí ţiakov. 

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza ŠVP tieto prierezové témy: 
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 ► Osobnostný a sociálny rozvoj – táto prierezová oblasť rozvíja ľudský potenciál ţiakov, poskytuje im 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Uplatňuje sa v nej vzdelávanie k ľudským právam ale aj 

k rodinnej výchove. Musíme sa preto uţ od 1. ročníka sústrediť nielen na študijný rozvoj našich ţiakov, 

ale i na rozvíjanie ich osobných a sociálnych spôsobilostí. Naším cieľom bude rozvíjať u ţiakov 

sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie. Musíme dosiahnuť, aby sa ţiaci naučili uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných. Budeme vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy a podporovať prevenciu 

sociálno-patologických javov v škole ( šikanovanie, agresivitu, uţívanie návykových látok ).  

Táto prierezová téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami a pri jej uskutočňovaní budeme 

brať viac do úvahy aktuálne potreby ţiakov. Síce sa najviac uplatní v predmete etická výchova, ale je 

nutné vymedziť jej priestor aj v ostatných predmetoch. Jednotlivé úlohy budeme realizovať prakticky, 

formou rôznych cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. V uplatňovaní 

tejto prierezovej témy budeme i naďalej spolupracovať s Mestskou políciou v Seredi v rámci 

preventívneho programu „Srdce na dlani“ pre ţiakov 1. a 2. ročníka a v rámci bezpečnostného projektu 

„Riešenie problémov“ pre ţiakov 3. ročníka, preventívne programy pre 4.ročník.  

► Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

Dôleţitou súčasťou osobnostného rozvoja ţiakov na 1.stupni je príprava na zodpovedné medziľudské 

vzťahy, manţelstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manţelstvu 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 ţivotnej reality ţiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou 

je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môţe vyuţiť aj pomoc alebo sluţby relevantných odborníkov. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si ţiak: 

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

vývin jeho osobnosti v súčasnosti a v budúcnosti, 

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov, 

- uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

kaţdodennom ţivote. 

► Environmentálna výchova 

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti ţiakov tak, ţe nadobudnú schopnosť 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo svojom okolí. 

V oblasti postojov budú chápať potrebu ochrany ţivotného prostredia po celom svete. Jednoduchými 

veku primeranými  a vhodnými činnosťami majú získať vedomosti a zručnosti, ktorými môţu pomáhať 

ţivotnému prostrediu ( chrániť rastliny, zvieratá, starať sa o svoje okolie ...) 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si ţiak : 

- osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

ţivotné prostredie, 

- rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody, 

- rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov ţivotného prostredia, 
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- poznal a vyberal konkrétne moţnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho ţivotného 

prostredia, 

- podieľal sa aktívne na zveľaďovaní ţivotného prostredia školy a jej okolia, 

- správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťaţuje ţivotné 

prostredie. 

Environmentálna výchova sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, 

pracovným vyučovaním, výtvarnou výchovou a etickou výchovou.  Kaţdý školský rok uskutočníme 

projekt  ku Dňom Zeme, do ktorého aktívne zapojíme ţiakov celej školy.   

► Mediálna výchova  

V súčasnosti sa nanajvýš aktuálnym stáva problém ako naučiť deti aktívne a zodpovedne 

vyuţívať prostriedky masovej komunikácie, ktoré sú  šíriteľmi poznatkov, posolstiev, hodnotových 

orientácií a to rôznej kvality. Veď uţ ţiaci vo veku 7 – 11 rokov sú vystavení vplyvom médií. Zvlášť          

vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Obzvlášť závaţná sa ukazuje potreba formovať ich schopnosť 

kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich 

osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju 

osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Začlenenie tejto prierezovej témy               

do obsahu všetkých predmetov umoţní učiteľovi viesť ţiakov k tomu, aby lepšie orientovali v „mediálnom 

svete“. Okrem klasických vyučovacích hodín vyuţijeme i iné organizačné formy - besedy s mediálne  

známymi  osobnosťami, školský časopis.  

► Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

prostredie. Ţiaci sa budú čoraz častejšie dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a preto je 

potrebné ich na túto rozdielnosť pripraviť. Chceme, aby naši ţiaci poznali históriu iných kultúr, ich zvyky, 

tradície, aby ich akceptovali a dokázali s nimi komunikovať a spolupracovať. Multikultúrna výchova sa 

dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, pretoţe ţiaci pochádzajú z rôzneho sociálneho a kultúrneho 

zázemia. Multikultúrnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov slovenský jazyk, 

cudzí jazyk, etická výchova, hudobná a výtvarná výchova a do nového voliteľného predmetu práca          

s informáciami. 

► Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá ţivým a hodnotným hmotným 

a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného 

bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia ţiakov. 

Regionálna výchova a ľudová kultúra má potenciál byť súčasťou obsahu všetkých povinných predmetov, 

najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyky a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej 

výchovy a etickej výchovy, alebo sa môţe realizovať prostredníctvom voliteľného vyučovacieho 

predmetu. Vhodnými formami sú tieţ projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne. Cieľom 

uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby ţiak: 

- rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho 

regiónu, 
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- vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine, 

- rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. 

► Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Deti sú v kaţdodennom ţivote účastníkmi cestnej premávky, ale i účastníkmi dopravných nehôd. 

Prostredníctvom školy získavajú ţiaci základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné 

správanie sa. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť ţiakov na samostatný pohyb 

v cestnej premávke – ako chodcov, cyklistov, korčuliarov, cestujúcich v prostriedkoch hromadnej 

a osobnej dopravy. Realizácia tejto učebnej činnosti sa bude prevádzať nielen v triedach, ale               

i na dopravnom ihrisku a v okolí školy. Ţiaci 1.- 4.ročníka majú do vyučovania zaradený špecializovaný 

kurz, ktorý prebieha minimálne dvakrát ročne (jeseň, jar). Okrem toho sa budú s touto problematikou 

stretávať v teoretickej časti didaktických hier vo všetkých ročníkoch. Ďalšími organizačnými formami, 

ktorými sa budú realizovať ciele tejto prierezovej témy sú triednické hodiny, rôzne súťaţe s dopravnou 

tematikou (napr. S kolobeţkou bezpečne, Na bicykli bezpečne a pod.) a besedy so zamestnancami 

Mestskej polície i v rámci aktivít koordinátora dopravnej výchovy. 

► Ochrana ţivota a zdravia sa bude realizovať prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako 

aj samostatnou organizačnou formou vyučovania – didaktickými hrami. Obsah učiva je orientovaný najmä 

na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, 

ţivelnými pohromami a prírodnými katastrofami. U ţiakov budeme formovať vzťah k problematike 

ochrany svojho zdravia a ţivota, ale aj zdravia a ţivota iných ľudí. Budeme v nich formovať predpoklady 

na dosiahnutie celkovej odolnosti na fyzickú a psychickú záťaţ v náročných ţivotných situáciách. 

Odbornú zloţku učiva napĺňajú tematické celky ako je riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, čím sa bude aplikovať učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou 

povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). 

ISCED 2 

Prierezové témy, ktoré sa prelínajú vzdelávacími oblasťami viacerých predmetov, budeme 

realizovať rôznymi formami: ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu vybraných učebných 

predmetov, formou kurzov a formou projektov. 

 

► Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania z dôvodu globalizácie sveta a migrácie 

príslušníkov rôznych kultúr. Ţiaci 5. – 9. ročníka sa budú čoraz častejšie dostávať do kontaktu 

s príslušníkmi iných kultúr a preto je potrebné ich na túto rozdielnosť pripraviť. Chceme, aby naši ţiaci 

poznali históriu iných kultúr, ich zvyky, tradície, aby ich akceptovali a dokázali s nimi spolupracovať. 

Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, pretoţe ţiaci pochádzajú z rôzneho 

sociálneho a kultúrneho zázemia. Multikultúrnu výchovu začleníme najmä do jednotlivých učebných 

osnov spoločenskovedných predmetov ( najmä dejepisu, geografie, slov. jazyka, cudzích jazykov ). 

 

► Osobnostný a sociálny rozvoj – táto prierezová oblasť rozvíja ľudský potenciál ţiakov, poskytuje im 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Musíme sa preto sústrediť nielen na študijný rozvoj našich 

ţiakov, ale i na rozvíjanie ich osobných a sociálnych spôsobilostí. Naším cieľom bude rozvíjať u ţiakov 
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sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie. Budeme vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy a podporovať prevenciu sociálno-patologických 

javov v škole (šikanovanie, agresivitu, uţívanie návykových látok). 

Táto prierezová téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pri jej uskutočňovaní budeme 

brať viac do úvahy aktuálne potreby ţiakov. Jednotlivé úlohy budeme realizovať prakticky, formou 

rôznych cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. I naďalej budeme         

po dohode s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante zaraďovať        

do vyučovacieho procesu stretnutia so školským psychológom, aktivity výchovného poradcu 

a koordinátora protidrogovej výchovy, ţiackeho parlamentu. 

 

► Environmentálna výchova 

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe nadobudne schopnosť 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím, bude chápať 

súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

V oblasti postojov bude mať aktívny prístup k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia, bude schopný 

vnímať a citlivo pristupovať k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu.  

Aktivity v  oblasti environmentálnej výchovy sú zapracované do viacerých predmetov, hlavne 

však v predmetoch biológia, geografia, chémia.  Znovu uskutočníme projekt - Deň Zeme, do ktorého 

zapojíme všetkých ţiakov školy.  

 

► Ochrana ţivota a zdravia  

Táto prierezová téma sa bude realizovať prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako 

aj samostatnou organizačnou formou vyučovania – účelovými cvičeniami, ktoré budeme organizovať 

dvakrát ročne, na jeseň a v lete, v priebehu dvoch dní. Praktickej časti v teréne bude predchádzať 

teoretická príprava v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Obsah učiva je orientovaný najmä na zvládnutie 

situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. U ţiakov budeme formovať vzťah k problematike ochrany svojho 

zdravia a ţivota, ale aj zdravia a ţivota iných ľudí. Budeme v nich formovať predpoklady na dosiahnutie 

celkovej odolnosti na fyzickú a psychickú záťaţ v náročných ţivotných situáciách. Odbornú zloţku učiva 

napĺňajú tematické celky ako je riešenie mimoriadnych situácií, civilná ochrana, zdravotná príprava, 

pohyb a pobyt v prírode. V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečujeme  prednášky o sexuálnej výchove 

pre ţiakov 8. ročníka, s odborníkom MUDr. V. Kráľom. 

 

► Mediálna výchova  

V súčasnosti sa nanajvýš aktuálnym stáva problém ako naučiť deti a mládeţ aktívne                    

a zodpovedne vyuţívať prostriedky masovej komunikácie, ktoré sú  šíriteľmi poznatkov, posolstiev, 

hodnotových orientácií a to rôznej kvality. Obzvlášť závaţná sa ukazuje potreba formovať ich schopnosť 

kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich 

osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju 

osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Cieľom mediálnej výchovy je rozvinúť 

u ţiakov spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne vyuţívať médiá a ich produkty. Učitelia budú 

podnecovať ţiakov k samostatnému kritickému mysleniu vo vzťahu k médiám a ich produktom 
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poskytovaním informácií, ktoré budú napomáhať procesu prijímania, respektíve odmietania konkrétnych 

mediálnych obsahov. Okrem klasických vyučovacích hodín vyuţijeme i iné organizačné formy, napr. 

besedy s mediálne známymi osobnosťami, školský časopis a exkurzie do zvolených médií.  

 

► Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

            Prierezová téma Výchova k manţelstvu 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 témy je nevyhnutné vychádzať zo ţivotnej reality ţiakov 

v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. 

Škola môţe vyuţiť aj pomoc alebo sluţby relevantných odborníkov.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k  tomu, aby si ţiak:  

 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 partnerských vzťahov, 

manţelstva a  rodičovstva. 

 Osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality. 

 Uprednostňoval  základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

kaţdodennom ţivote. 
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Pre zvyšovanie kvality vzdelávania je nevyhnutné, aby  mala škola vypracované jasné pravidlá 

hodnotenia. Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame  na tieto tri oblasti: 

1. Hodnotenie ţiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú 

jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať           

pri odstraňovaní nedostatkov. Preto okrem sumatívneho hodnotenia výsledkov ţiakov budeme vyuţívať 

i normatívne hodnotenie ţiakov. Hodnotenie a klasifikácia ţiakov je nepretrţitý proces. V priebehu 

celého školského roka učiteľ sleduje ako je ţiak pripravený, všíma si úroveň jeho znalostí, schopností 

a zručností. Vyuţíva ústne  a písomné skúšky, skupinovú prácu, projekty, porovnávacie testy, grafické, 

praktické a pohybové činnosti ţiakov. Vţdy je potrebné brať ohľad na individuálne predpoklady, na vek, 

konkrétny stav dieťaťa aj prípadné ťaţkosti (psychické a fyzické), ktorými môţe byť ovplyvnený výkon 

ţiaka. Veľmi starostlivo sa pristupuje k ţiakom so špecifickými vývojovými poruchami učenia. 

Hodnotenie je vykonávané systematicky v priebehu celého školského roku. Je zaznamenávané do 

ţiackej kniţky i do internetovej ţiackej kniţky. Dôleţité je aj hodnotenie učiteľa na konci kaţdého 

štvrťroka. Rodičia budú informovaní o výsledkoch ţiakov na triednych aktívoch RZ a v rámci 

konzultačných hodín, v prípade nutnosti kedykoľvek po predchádzajúcom dohovore. V najbliţšom 

období sa sústredíme i na rozpracovanie premysleného hodnotiaceho portfólia. Naším cieľom musí byť 

najmä hodnotenie prepojenia vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. S hodnotením ţiakov 

budeme pravidelne informovať rodičov  prostredníctvom ţiackej kniţky aj internetovej ţiackej kniţky.  

            Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

budeme brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Títo ţiaci 

budú hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s poruchami učenia. 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Všeobecné podmienky o hodnotení a klasifikácii sú obsiahnuté v školskom poriadku. Učebné osnovy 

predmetov obsahujú kritériá hodnotenia pre daný predmet. 

Hodnotenie žiaka: 

1. Hodnotenie vychádza z posúdenia miery dosiahnutia očakávaných výstupov, ktoré sú formulované 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov školského vzdelávacieho programu. Hodnotenie je 

pedagogicky zdôvodnené, odborne správne  a dokladované. 

2. Hodnotenie správania ţiaka v škole a na akciách usporiadaných školou a výsledkov vzdelávania 

ţiaka v jednotlivých povinných a nepovinných predmetov stanovených školským vzdelávacím 

3.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
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programom zahrňuje tieţ hodnotenie snahy ţiaka a jeho prístupu ku vzdelávaniu aj v súvislostiach, 

ktoré ovplyvňujú jeho výkon. Pri hodnotení vyučujúci pracuje aj so sebahodnotením žiaka. 

3. Hodnotenie priebehu  a výsledkov vzdelávania a správania ţiakov je jednoznačné, zrozumiteľné, 

porovnané s dopredu stanovenými kritériami, vecné a všestranné. 

4. Celkové hodnotenie žiaka sa v každom ročníku vyjadruje stupňami prospel a) a neprospel(a). 

Ak má ţiak v niektorom povinnom predmete stupeň nedostatočný, neprospel. 

5. Ak má žiak prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný, učiteľ klasifikuje 

piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný – 

viď Kritéria hodnotenia – klasifikácie. 

6. Správanie žiak je klasifikované štyrmi stupňami: 1 – veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej 

uspokojivé, 4 – neuspokojivé, viď Pochvaly a opatrenia k posilneniu  disciplíny. 

7. V prípade, ţe učiteľ pouţíva slovné hodnotenie, majú byť výsledky vzdelávania a jeho správania 

popísané tak, aby bola zrejmá úroveň vzdelávania ţiaka, ktorú dosiahol najmä vo vzťahu k výstupom 

formulovaným v učebných osnovách jednotlivých predmetov školského vzdelávacieho programu, 

k jeho vzdelávacím a osobnostným predpokladom a k veku ţiaka. 

8. Slovné hodnotenie ďalej zahŕňa posúdenie výsledkov vzdelávania ţiaka v jeho vývoji, ohodnotenie 

snahy ţiaka a jeho prístupu ku vzdelávaniu aj v súvislostiach, ktoré ovplyvňujú jeho výkon 

a naznačenie ďalšieho rozvoja ţiaka. Obsahuje tieţ zdôvodnenie hodnotenia a odporučenie ako 

predchádzať prípadným neúspechom ţiaka a ako ich prekonávať. 

9. Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka so zmyslovou alebo telesnou chybou, chybou reči, preukázanou 

špecifickou vývojovou poruchou učenia alebo správania sa prihliada ku charakteru postihnutia ţiaka. 

Na základe odporučenia psychológa, pedagogicko-psychologickej poradne, špeciálneho pedagóga, 

výchovného poradcu, triedneho učiteľa, riaditeľ školy rozhodne o pouţití slovného hodnotenia. 

Podobne sa postupuje u ţiakov talentovaných a mimoriadne nadaných. Pre všetkých vyššie 

uvedených zostaví škola – poverení pedagogickí pracovníci v spolupráci s výchovným poradcom, 

špeciálnym pedagógom – individuálny vzdelávací plán, ktorí sú povinní rešpektovať všetci 

pedagogickí pracovníci školy. 

10. Ak nie je moţné ţiaka klasifikovať pre váţne objektívne príčiny na konci prvého (a) alebo druhého 

(b) polroka, určí riaditeľ školy na jeho klasifikáciu náhradný termín tak, aby sa klasifikácia ţiaka 

mohla vykonať najneskôr do dvoch mesiacov (a) po skončení prvého polroku alebo (b)                   

do 15. októbra. Ak nie je moţné klasifikovať ţiaka v náhradnom termíne, ţiak sa za prvý polrok 

neklasifikuje (a), (b) ţiak opakuje ročník. 

11. Ak má zákonný zástupca ţiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na 

konci prvého a druhého polroka, môţe do troch pracovných dní odo dňa, keď bolo ţiakovi vydané 

vysvedčenie, poţiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Riaditeľ školy posúdi 

oprávnenosť ţiadosti. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi. Preskúšanie sa 

uskutoční neodkladne, najneskôr do 10 dní. 

12. Ţiakovi piateho aţ deviateho ročníka, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný stupňom 

„nedostatočný“ najviac z dvoch predmetov, umoţní riaditeľ školy vykonať opravné skúšky. Ţiak koná 

opravné skúšky obvykle v posledný týţdeň hlavných prázdnin. Termín opravnej skúšky určí riaditeľ 

školy. Ţiak môţe v jednom dni robiť iba jednu opravnú skúšku. Ak ţiak nepríde na opravné skúšky 
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v určenom termíne bez odôvodneného ospravedlnenia klasifikuje sa v predmete, v ktorom mal robiť 

opravnú skúšku stupňom „nedostatočný“. Opravné skúšky sa konajú ako komisionálne skúšky. 

Individuálne vzdelávanie: 

13. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej ţiadosti  

zákonného zástupcu. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje: 

a) ţiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumoţňuje účasť na vzdelávaní v škole 

b) ţiakovi prvého stupňa základnej školy 

14. K ţiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania zákonný zástupca priloţí vyjadrenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast. 

15. Vzdelávanie ţiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa ods. 13 písm. b, 

zabezpečuje zákonný zástupca ţiaka osobou, ktorá spĺňa zákonné predpoklady vysokoškolského 

vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. 

16. Ţiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky z príslušného 

učiva kaţdého povinného predmetu za kaţdý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky, 

vydá škola vysvedčenie. 

17. Povolenie individuálneho vzdelávania ţiaka riaditeľ školy zruší: 

a) na základe ţiadosti zákonného zástupcu ţiaka, 

b) ak zákonný zástupca ţiaka nesplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa „Školského 

zákona“ 

c) ak ţiak na  konci hodnotiaceho obdobia neprospel 

d) na návrh hlavného školského inšpektora. 

Individuálny učebný plán: 

18.Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môţe na ţiadosť zákonného zástupcu ţiaka 

povoliť riaditeľ školy ţiakovi s nadaním alebo podľa závaţných dôvodov, najmä tehotenstva 

a materstva. Individuálny učebný plán môţe riaditeľ školy povoliť aj iným ţiakom. 

19.Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy      

so zákonným zástupcom ţiaka podmienky a organizáciu vzdelávania, ktoré musia byť v súlade      

so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. 

20.Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Schvaľuje 

ho riaditeľ školy. 

Vzdelávanie žiakov v zahraničí: 

21.Ţiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí, môţe na základe ţiadosti zákonného 

zástupcu vykonať komisionálne skúšky. V ţiadosti zákonný zástupca ţiaka uvedie ročníky, za ktoré 

sa majú komisionálne skúšky vykonať. Ţiak, ktorý nepoţiadal o vykonanie komisionálnych skúšok 

vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí ţiaka do príslušného ročníka. 

22.Ţiaci, ktorí absolvujú individuálne vzdelávanie v zahraničí, vykonajú skúšku zo všetkých povinných 

vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka okrem predmetov s prevahou 

výchovného zamerania za kaţdý príslušný školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení 

štvrtého a deviateho ročníka základnej školy. 
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23.Ţiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú alebo 

plnil osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním v zahraničí a vykonal skúšku 

zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka, škola vydá vysvedčenie. 

24.Riaditeľ školy zaradí ţiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného 

ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov ţiaka dosiahnutých 

v predchádzajúcom vzdelávaní. 

25.Ţiacka kniţka – Ţiacke kniţky slúţia na hodnotenie a klasifikáciu prospechu ţiakov v jednotlivých 

predmetoch. 

26.Internetová ţiacka kniţka – IŢK slúţi ako informačný zdroj pre zákonných zástupcov ţiakov 

o prospechu, správaní, dochádzke a ako komunikačný prostriedok s vyučujúcim. 

27.Predmetové portfólio – predmetové portfólio je mapou cesty ţiaka v jeho vzdelávaní v predmete. 

28.Kritériá hodnotenia žiaka, metódy a formy hodnotenia, prístup učiteľa: 

 Pri hodnotení práce ţiaka musí učiteľ brať do úvahy: 

 školskú prácu – pripravenosť, aktívnu prácu a prezentáciu v škole 

 merateľné výsledky – hodnotiteľné výsledky čiastkových predmetových výstupov, skúšanie 

ústne  aj písomné 

 hodnotenie výstupov vedúcich k rozvoju osobnosti ţiaka 

 hodnotenie zvládnutia rozvíjaných predmetových zručností 

 domácu prípravu a jej prezentáciu v škole 

 sebahodnotenie a predmetové portfólio 

Aké metódy a formy používa učiteľ pri získavaní väčšiny podkladov pre hodnotenie: 

 pozorovanie z hľadiska prípravy ţiaka na vyučovanie, práce na vyučovaní, snahy, 

usilovnosti, výsledkov a sebahodnotenia 

 dialóg so ţiakom vo všetkých častiach vzdelávania (jeho príprava, práca, komunikácia, 

spolupráca s ostatnými, sebahodnotenie) z hľadiska naplňovania cieľových spôsobilostí 

vzdelávania 

 testovanie a skúšky 

 rozhovory so zákonnými zástupcami ţiakov 

 konzultácie s ostatnými učiteľmi 

 konzultácie (podľa potreby) so psychológom, odborným lekárom 

Pri hodnotení sa prístup vyučujúceho zameriava na pozitívne výkony žiaka a na podporu jeho 

poznávacej motivácie k učeniu namiesto jednostranného zdôrazňovania chýb: 

Učiteľ: 

 pristupuje k hodnoteniu vzdelávacích činností ţiaka s vedomím motivačnej funkcie 

hodnotenia a jeho formatívneho významu 

 pri hodnotení berie do úvahy dosiahnutie cieľov daného stupňa vzdelania 

 rozvíja zručnosti sebahodnotenia a vzájomného hodnotenia ţiakov 

 pristupuje k hodnoteniu objektívne, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom voči 

ţiakovi, v prípade negatívneho hodnotenia poskytne ţiakovi moţnosť na dosiahnutie 

úspešnejšieho hodnotenia 
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 v celkovom hodnotení berie do úvahy kvalitu práce, aktivitu, usilovnosť, snahu a učebné 

výsledky, ktoré ţiak dosahoval za celé klasifikačné obdobie 

 hodnotí ţiaka zo všetkých aspektov vzdelávacích činností v danom predmete, kvalita 

i kvantita hodnotenia vytvára predpoklad objektívneho posúdenia vzdelávania ţiaka 

 oznamuje ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a poukazuje na klady i nedostatky 

hodnotených činností, prejavov, výkonov, výsledkov 

 rozvrhne písomné práve a ďalšie druhy skúšok rovnomerne v klasifikačnom období tak, aby 

ţiak nebol nadmerne zaťaţovaný, v tomto zmysle spolupracuje s triednym učiteľom 

 je povinný viesť evidenciu o hodnotení ţiaka, zabezpečí stanoveným spôsobom 

informovanie zákonného zástupcu ţiaka 

29.Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa kritérií: 

 Východiskom pre stanovenie hodnotiacich stupňov je kvalita výsledkov vzdelávania,             

to znamená: 

o  úplnosť, celistvosť, presnosť a trvalosť osvojenia poţadovaných cieľových vedomostí 

(faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov) 

o  kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať poţadované vzdelávacie činnosti 

o  kvalita uplatňovania osvojených znalostí a zručností pri riešení vzdelávacích úloh 

o  kvalita práce s informáciami – zručnosť nachádzať, triediť a prezentovať informácie 

o  usilovnosť ţiaka, snaha a jeho prístup ku vzdelaniu 

o  kvalita myslenia, predovšetkým jeho samostatnosť, tvorivosť, originalita 

o  kvalita komunikatívnych zručností – presnosť, výstiţnosť, odborná a jazyková správnosť 

ústneho a písomného prejavu 

o  osvojenie účinných metód samostatného štúdia – vedieť sa učiť 

Ukazovatele jednotlivých stupňov hodnotenia: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré poţadujú učebné osnovy, celistvo, 

presne a úplne chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva poţadované intelektuálne a motorické 

činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa 

u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 

a výstiţný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 

nedostatkami. 

Stupeň 2  (chválitebný) 

 Ţiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré poţadujú učebné osnovy 

v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva poţadované intelektuálne a motorické 

činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. 

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

Ţiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí, 

ktoré sú predpísané učebnými osnovami, nepodstatné medzery. Pri vykonávaní poţadovaných 

intelektuálnych a motorických činností sa prejavujú menšie nedostatky. Podstatnejšie nepresnosti 

a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri 

riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy 

a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vţdy tvorivé. V ústnom 

a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti, grafický prejav je menej 

estetický. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Ţiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí závaţné medzery. Pri 

vykonaní poţadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 

nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických 

úloh sa vyskytujú závaţné chyby. Pri vyuţívaní vedomostí na výklad a hodnotenie javov je 

nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závaţné chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho 

ústny a písomný prejav má váţne nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. V kvalite 

výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo 

estetický. Závaţné nedostatky a chyby vie ţiak s pomocou učiteľ korigovať. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Ţiak si neosvojil vedomosti poţadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich 

závaţné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať poţadované intelektuálne a motorické 

činnosti má podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 

teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závaţné chyby. Pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť 

v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závaţné 

nedostatky v správaní, presnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledkov jeho činnosti a grafický prejav sú na 

nízkej úrovni. Závaţné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 

30.Klasifikácia a hodnotenie žiakov s vývinovými poruchami učenia 

 Hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami učenia riešia metodické pokyny        

na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s VPU, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2004. 

 Učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav ţiaka, druh a stupeň poruchy, ktorý má 

vplyv na úroveň a výsledky práce ţiaka v príslušnom predmete. 

 Učiteľ posudzuje učebné výsledky ţiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada       

na jeho vynaloţené  úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho 

ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. 

 Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka učiteľ postupuje podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. 

 O spôsobe a moţnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje 

zákonného zástupcu ţiaka po konzultácii so špeciálnym pedagógom. 

 Pri hodnotení učiteľ taktne posudzuje úroveň vedomostí ţiaka nielen v porovnaní s rovesníkmi, 

ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony 

samostatného ţiaka. 
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 Ţiakovi s dysgrafiou a dysortografiou učiteľ umoţní prejavovať svoje vedomosti najmä ústnou 

formou. 

 Ţiakovi s dyslexiou sprístupní učiteľ zadanie úlohy v zvukovej podobe v tých predmetoch 

a úlohách, kde sa od ţiaka vyţaduje presné porozumenie písanému zadaniu (napr. slovné 

úlohy z matematiky, fyziky a pod.). 

 Ţiak s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou môţe písať diktát alebo byť skúšaný písomnou 

formou z rôznych gramatických javov len za podmienky, ţe bol vopred pripravený špeciálnymi 

metodickými postupmi. Diktát hodnotí učiteľ slovne, spravidla vyčíslením počtu chýb a pri 

hodnotení spolupracuje so ţiakom. 

 Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia ţiaka s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou známkou 

v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa berú do úvahy výsledky, ktoré ţiak dosahuje 

s pomocou kompenzačných pomôcok  rovnocenne s výsledkami ostatných ţiakov. 

 Ţiakovi s dyskalkúliou učiteľ umoţní pouţívanie kompenzačných pomôcok podľa odporúčaní 

školského špeciálneho pedagóga. Výsledky, ktoré ţiak dosahuje týmto spôsobom, sa 

posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných ţiakov. 

 Ţiakovi s VPU sa pri overovaní vedomostí formou samostatnej práce s textom, vypracovaní 

textov apod. Vo všetkých vyučovacích predmetoch poskytuje dlhší čas ako ostatným ţiakom. 

 Ak druh a stupeň VPU nedovoľuje ţiakovi zvládnuť cudzí jazyk, môţe riaditeľ školy rozhodnúť 

o oslobodení ţiaka od štúdia cudzieho jazyka. K rozhodnutiu pristúpi na základe odporúčania 

špeciálneho pedagóga a vyjadrenia zákonného zástupcu ţiaka. 

 V predmetoch, v ktorých je preukazovanie dosahovaných výsledkov výrazne ovplyvnené VPU 

sa na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a po prerokovaní so zákonným zástupcom 

ţiaka hodnotí slovne. 

 Pri hodnotení a klasifikácii sa u ţiaka s VPU hodnotia jeho čiastkové výsledky podľa 

individuálneho vzdelávacieho plánu. Pri súhrnnom hodnotení sa okrem iného zohľadní i jeho 

prístup ku školskej práci v príslušnom predmete, ako aj domáca príprava na vyučovanie. 

 

31.Kritériá hodnotenia žiaka pri udelení výchovného opatrenia: 

 K čomu prihliada učiteľ pri odmeňovaní ţiaka: 

  

Pochvaly: Príklady udelenia pochvaly: 

Pochvala triedneho učiteľa  - ocenenie plnenia povinností, pomoc spoluţiakom, aktivity spojené        

s triedou a s menšími celoškolskými akciami a súťaţami 

Pochvala riaditeľom školy -ocenenie plnenia povinností, pomoc spoluţiakom, aktivity spojené  

s väčšími celoškolskými akciami, súťaţami a školskou 

reprezentáciou 

Odmena najlepších ţiakov 

na konci školského roku 

-odmena spojená s odovzdaním diplomu a vecného daru je 

odovzdaná pred ţiakmi školy, vyhodnotenie súťaţe o najlepšieho 

ţiaka školy podľa vopred schválených kritérií 
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 K čomu prihliada učiteľ pri potrestaní ţiaka: 

  

Výchovné opatrenia: Príklady rôzneho nevhodného správania: 

Napomenutie triednym učiteľom: 

-ojedinelé drobné a neúmyselné 

porušenie školského poriadku 

-zabúdanie  pomôcok na vyučovanie, opakované neskoré  

príchody za štvrťrok... 

-činy nie sú závaţné pre  

spoločnosť, 

skôr ide o priestupky v rámci 

ţivota školy 

-zlý výkon týţdenníka, vlastná neporiadnosť 

 

Pokarhanie triednym učiteľom: 

-opakované drobné porušenia 

školského poriadku 

-nenosenie prezuviek, cvičebného úboru na TSV, pomôcok na 

vyučovanie, vyhýbanie sa povinnostiam... 

-činy nie sú závaţné pre 

spoločnosť, skôr ide 

o priestupky v rámci ţivota školy 

-nevhodné správanie v rámci vrstovníckych vzťahov – drobné 

slovné útoky na spoluţiakov či dospelých, drobné ničenie 

školského majetku, vyhýbanie sa plneniu povinností týţdenníka, 

vedomé neplnenie úloh – povinností  

-3 neospravedlnené neskoré 

príchody za štvrťrok 

-triedny učiteľ individuálne zhodnotí ţiaka 1. a 2.stupňa a vplyv 

rodičov na neskorý príchod 

-1 aţ 2 neospravedlnené hodiny 

za polrok 

-neospravedlnená neprítomnosť v škole zavinená ţiakom 

Pokarhanie riaditeľom školy: 

-výnimočné hrubé porušenie 

školského poriadku 

-významná je výnimočnosť správania ţiaka – to znamená, aby sa 

chyba v hodnotenom období školského roka neopakovala 

-čin je porušením aj 

spoločenských pravidiel 

-nevhodné správanie v rámci vrstovníckych vzťahov – slovný 

útok na spoluţiaka alebo dospelého – jednorazové agresívne 

správanie alebo ničenie školského majetku, časté vyhýbanie sa 

povinnostiam týţdenníka a vedomé neplnenie úloh – povinností  

-4 a viac neospravedlnených 

neskorých príchodov za štvrťrok 

-triedny učiteľ individuálne zhodnotí ţiaka 1. a 2.stupňa a vplyv 

rodičov na neskoré príchody 

-3 aţ 9 neospravedlnených 

hodín 

-neospravedlnená neprítomnosť v škole zavinená ţiakom 

Zníţená známka  

zo správania: 

Príklady: 

Uspokojivé: 

-hrubé porušenie školského 

poriadku alebo opakované 

menej závaţné priestupky 

-nevhodné správanie, ktoré neprispieva ku korektným vzťahom 

medzi spoluţiakmi, opakované slovné útoky na spoluţiaka či 

dospelého 

-agresívne správanie alebo ničenie školského majetku, výrazne 

zlá pracovná morálka, opakované pokarhanie RŠ 
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-10 aţ 20 neospravedlnených 

hodín 

-súčasne škola konzultuje absencie ţiaka s Odborom sociálnej 

starostlivosti 

Menej uspokojivé: 

-opakované hrubé porušenie 

školského poriadku 

-správanie je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami 

vnútorného poriadku školy 

-21 aţ 50 neospravedlnených 

hodín 

Neospravedlnená neprítomnosť v škole zavinená ţiakom, 

nahlásenie ţiaka na Odbor sociálnych vecí 

Neuspokojivé: 

-výnimočné prípady zvlášť 

hrubého porušenia školského aj 

spoločenského poriadku 

-opakované hrubé útoky na spoluţiakov alebo dospelého 

-prakticky nulová pracovná morálka 

-51 a viac neospravedlnených 

hodín 

-neospravedlnená neprítomnosť v škole zavinená ţiakom, 

nahlásenie ţiaka na Odbor sociálnych vecí 

 

 Kritériá a ukazovatele pre jednotlivé stupne hodnotenia správania – zhrnutie: 

Stupeň 1 (veľmi dobre) 

Ţiak uvedomele dodrţiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Správa sa 

slušne, taktne, zdvorilo a ohľaduplne, rešpektuje ostatných. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Ţiak sa závaţnejšie previní alebo opakovane menej závaţne previní, neprispieva ku korektným 

vzťahom medzi spoluţiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

Správanie sa ţiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami 

vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

Ţiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy 

medzi spoluţiakmi a závaţnými previneniami ohrozuje ostatných spoluţiakov. 

32.Komisionálne a opravné skúšky: 

 Komisiu pre komisionálne preskúšanie a opravné skúšky vymenúva riaditeľ školy. Tvorí ju 

predseda, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúci učiteľ, 

ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci daný predmet a prísediaci, ktorý má aprobáciu pre ten 

istý predmet alebo príbuzný predmet. 

 Konkrétny obsah a rozsah preskúšania stanoví riaditeľ školy v súlade so školským 

vzdelávacím programom. 

 O komisionálnej skúške sa spíše protokol. 

 Riaditeľ školy oznámi výsledok preskúšania preukázateľným spôsobom ţiakovi 

a zákonnému zástupcovi ţiaka. V prípade zmeny hodnotenia na konci prvého alebo druhého 

polroku sa ţiakovi vydá nové vysvedčenie. 

33.Informačný systém v hodnotení: 

 Učiteľ informuje (s vedomím motivačného významu) ţiakov o obsahu skúšok a činností, 

ktoré budú predmetom hodnotenia. 
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 Učiteľ informuje ţiaka o výsledku kaţdého hodnotenia, poukazuje na klady a nedostatky 

hodnotených činností, prejavov, výkonov, výsledkov. 

 Učiteľ rozvrhne písomné práce a ďalšie druhy skúšok rovnomerne v klasifikačnom období 

tak, aby ţiak nebol nadmerne preťaţovaný. 

 Učiteľ je povinný viesť evidenciu o hodnotení ţiaka a zabezpečí stanoveným spôsobom 

informovanie zákonného zástupcu ţiaka (ţiacka kniţka, internetová ţiacka kniţka, ţiacke 

predmetové portfólio, konzultácie). 

 Učitelia jednotlivých premetov informujú zákonných zástupcov na triednych aktívoch, 

prípadne počas konzultačných dní. 

 Triedny učiteľ alebo učiteľ informuje zákonných zástupcov vtedy, ak o to poţiadajú. 

 Triedny učiteľ informuje zákonných zástupcov vţdy v prípade mimoriadneho zhoršenia 

prospechu alebo správania, bezprostredne a preukázateľne. 

3.2  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Na zabezpečenie harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších 

školských aktivít má škola vypracovaný podrobný systém kontroly a hodnotenia svojich zamestnancov. 

Na tento účel budeme pouţívať tieto metódy:   

 Pozorovania – hospitácie na vyučovacích hodinách 

 Rozhovory (s pedagógmi, ţiakmi, rodičmi ) 

 Výsledky ţiakov ( prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy, riaditeľské testy, sledovanie 

pokroku ţiakov vo výsledkoch, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok,  pouţívania inovatívnych metód a foriem vyučovania 

 Úroveň kvality vykonávanej práce (vypĺňanie triednej dokumentácie, vykonávanie dozoru, práca 

triedneho učiteľa, vedenie MZ a PK, kabinetov, kniţnice, kroniky, web stránky školy, školského 

časopisu 

 Vzájomné hodnotenia učiteľov ( vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov ţiakmi a rodičmi pomocou dotazníkov 

 Spolupráca MZ a PK kontrola dodrţiavania časového plánu plnenia úloh, zovšeobecňovanie 

dobrých skúseností s výchovno-vzdelávacej práce 

 Sledovanie plnenia pracovného, prevádzkového poriadku a školského poriadku záväzného     

pre pedagogických pracovníkov a ţiakov školy (pravidelnosť dochádzky) 

Na úsekoch ZŠ sa vedie zošit kontrol, kde sú evidované všetky vykonané kontroly na úseku, 

vrátane zistení nedostatkov aj s termínom odstránenia. Závery z kontrol sa zovšeobecňujú             

na poradách pre ďalšie vyuţitie v praxi. 

V prípade zistených nedostatkov ja kaţdý zamestnanec školy povinný do termínu odstrániť 

nedostatok, v prípade porušenia sa postupuje od ústneho napomenutia, písomného upozornenia   

na moţnosť výpovede, skončenie pracovného pomeru podľa ZP. 

Cieľ kontroly  u riaditeľa školy a u zástupcov riaditeľa školy: 

 Získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných pracovníkov 

 Zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodrţiavanie pracovnej disciplíny 
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 Získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných pracovníkov 

 Získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti z predchádzajúceho 

školského roka 

 Získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie ţiakov jednotlivými učiteľmi, s cieľom 

zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii 

 Sledovať evidenciu o klasifikácii ţiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu (MP) 

 Sledovať efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov (zodp. RŠ) 

 Sledovať realizáciu kontrolno-hospitačnej činnosti u ZRŠ (zodp. ZRŠ) 

Sledovanie a kontrola dokumentácie školy: 

1. Triedne knihy 

2. Klasifikačné záznamy 

3. Triedne výkazy 

4. Dokumenty krúţkov 

5. Plnenie BOZ, PO, CO a pod. 

6. Predpísané písomné práce, diktáty, slohy, laboratórne práce, praktické cvičenia 

7. Inventárne knihy 

Kontrola práce triednych učiteľov: 

1. Kontrola práce s triedou 

2. Plnenie úloh triednických hodín 

3. Spolupráca s výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom 

Kontrola práce výchovného poradcu: 

1. Spolupráca s rodičmi, spolupráca s poradenskými zariadeniami 

2. Pravidelná prevencia problémových javov na pedagogickej porade 

3. Dodrţiavanie vlastné plánu (príloha plánu práce školy) 

Kontrola práce vedúcich metodických orgánov a koordinátorov 

Kontrola dozorov 

Kontrola učební, laboratórií, dielne, telocviční: 

 s cieľom zistiť nedostatky 

Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení 

Kontrola práce školníka, údrţbára, upratovačiek a administratívnych pracovníkov, kuchárok: 

 vecné plnenie, dodrţiavanie pracovného času a jeho účelného vyuţitia pri plnení pracovných 

povinností 

Kontrola práce špeciálneho pedagóga: 

1. Spolupráca s rodičmi, spolupráca s poradenskými zariadeniami 

2. Pravidelná prevencia problémových javov na pedagogickej porade 

3. Dodrţiavanie vlastné plánu (príloha plánu práce školy) 

Zaraďovanie relaxačných chvíľok s cvičeniami do vyučovacích hodín ( najmä v triedach so slabšou 

koncentráciou pozornosti, slabším prospechom), nezadávanie domácich úloh v stredu. 
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Vyuţívanie areálu školy, najmä na hodinách výchov, činnosti dozoru, v iných predmetoch              

pri vhodných témach. 

Dodrţiavanie rozvrhu hodín v popoludňajších hodinách (vedenie školy počas sluţieb). 

 

3.3  Hodnotenie školy  
 
 

Cieľom tohto hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie 

o tom, ako zvládajú poţiadavky na nich kladené a aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele.  

Dôraz budeme klásť najmä na : 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy zameriame na:  

 Ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom 

programe a ich reálnosť a stupeň dôleţitosti 

 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

Pravidelne budeme monitorovať : 

 Materiálno – technické podmienky  vzdelávania 

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy 

 Na zisťovanie úrovne stavu školy budeme pouţívať tieto nástroje : 

 Dotazníky pre ţiakov a rodičov  

 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach  

 SWOT analýza  

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov, zriaďovateľa 

 Kvalita výsledkov 

Hlavné oblasti vlastného hodnotenia školy – autoevalvácia: 

 

Oblasti  

autoevalvácie 

Ciele a kritériá  

autoevalvácie 

Nástroje autoevalvácie Časové  

rozvrhnutie 

Vzdelávací 

program 

Mapovanie realizácie 

ŠkVP „JAMOSENKO“ 

pozorovanie, evidencia pozorovaných 

javov, ankety, hospitácie, vonkajšie 

hodnotenia 

priebeţne 
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Podmienky 

vzdelávania 

Úroveň riadenia školy porady vedenia školy, pedagogické rady, 

spolupráca s Radou školy, 

vyhodnocovanie pozitív a negatív 

v období 

pedagogických 

rád 

Priestorové 

a materiálne 

podmienky 

pozorovanie, poţiadavky učiteľov 

a rodičov, dodrţiavanie zákonných 

noriem 

 

október, 

apríl 

 

 

Klíma školy 

ankety, spolupráca so ţiackymi 

samosprávami a komunitou rodičov, 

zasadania pedagogických rád a vedenia 

školy 

 

v období 

pedagogických 

rád 

 

Začleňovanie 

a podpora ţiakov 

hospitácie, podpora vzájomnej 

komunikácie učiteľov, vychovávateliek, 

špeciálneho pedagóga, odborných 

pracovísk 

 

 

priebeţne 

 

 

 

 

Priebeh 

vzdelávania 

(učiteľ) 

Podpora dosahovania 

vzdelávacích cieľov 

hospitácie, prezentácie ţiackych prác v čase 

pedagogických 

rád 

Rozvoj stratégií učenia hospitácie priebeţne 

Rozvoj osobnostných 

a sociálnych 

spôsobilostí 

hospitácie, riadený rozhovor s učiteľmi 

a ţiakmi, dotazník pre ţiakov 

priebeţne 

Rozvoj praktických 

návykov a zručností 

hospitácie, ţiacke práce priebeţne 

Začlenenie a podpora 

ţiakov 

hospitácie, rozhovor priebeţne 

 

 

 

 

 

Výsledky 

vzdelávania 

(ţiak) 

Dosahovanie 

vzdelávacích cieľov 

rozhovor, hospitácie, rozbor ţiackych 

sebahodnotiacich a hodnotiacich výrokov, 

spolupráca s odborníkmi 

priebeţne 

Prejavy stratégií 

učenia 

hospitácie, ţiacke práce priebeţne 

Prejavy praktických 

návykov a zručností 

hospitácie, pozorovanie priebeţne 

Prejavy osobnostných 

a sociálnych 

spôsobilostí 

rozhovor, anketa ţiakom priebeţne 

Testovanie ţiakov- 

zručnosti a vedomosti 

porovnávacie testy podľa 

sledovaných 

javov 

 

 

 

ankety, spolupráca s Radou rodičov, 

v čase 

pedagogických 
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Vzťah rodičov ku škole Radou školy a zriaďovateľom rád 

a zasadnutí 

RŠ a RR 

Komunitné programy školy porady vedenia školy, vyhodnocovanie 

spoločných projektov 

priebeţne 

 

Závery z vykonávanej autoevalvácie sú prezentované na pedagogických radách. Súčasne sa 

stávajú súčasťou analýzy školského roku a ďalších materiálov poţadovaných k vyhodnocovaniu zmien 

v škole. Priebeţne budeme vyvíjať ďalšie vyhodnocovacie nástroje, ktoré budú rozvíjať kvalitu ţiackych 

výstupov a voľbu vzdelávacích stratégií. S výsledkami jednotlivých evalvačných a autoevalvačných 

zistení sa ďalej pracuje. Slúţia na vyhodnotenie súčasného stavu a jeho porovnanie s posledným 

meraním. Slúţia aj na korekciu ďalšieho rozvoja školy a vzdelávacích aktivít pedagógov i ţiakov. 

 

 

4. Školský učebný plán 

 

  

Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu a rozpracúva rámcové učebné 

plány Štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov s určením celkového týţdenného 

počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník školského vzdelávacieho programu. Je koncipovaný tak, 

aby bola zachovaná postupnosť a nadväznosť obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch. 

Obsahuje vzdelávacie oblasti a zoznam povinných i voliteľných vyučovacích predmetov. Pri výbere 

voliteľných predmetov a zadeľovaní týţdenného počtu hodín sme vychádzali z celkového zamerania 

školy, z našich cieľov, ale i z personálneho obsadenia školy.   
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Školský vzdelávací program                      Rámcový učebný plán                                  

pre primárne vzdelávanie  
       2018/2019 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a  literatúra  9 8 7 

 

7 31 

1.cudzí jazyk - ANJ 2 2 3 3 10 

 41 

Príroda a spoločnosť  

 

prvouka 1 2   3 

prírodoveda   1+ 2 4 

1 

vlastiveda    1+ 2 4 

 1 

 11 

Človek a hodnoty   etická výchova /náboženská výchova 1 1 1 1 4 

 

 

 

 4 

Matematika  a práca 

s informáciami 

matematika 4 4 4 4+ 17 

1 

informatika  1 1 1 3 

 

 20 

Človek a  svet práce  pracovné vyučovanie    1 1 2 

 

 2 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova  2 2 1 

 

1 6 

hudobná výchova  1 1 1 1 4 

 

 10 

Zdravie a pohyb  telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

 

 8 

Spolu :   20

+2 

20

+3 

23 

+2 

25

+1 

96 
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Školský vzdelávací program Rámcový učebný plán  

2018/2019   pre  nižšie stredné  vzdelávanie 

        

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 + 5 5 20+5 

      

 

1       

  prvý cudzí jazyk - NEJ / ANJ 3+ 3+ 3 3 3 14+3 

    1 1         

  druhý cudzí jazyk - ANJ / NEJ / RUJ       1 + 6+3 

   NEJ/TEH 1 1 2 2 2   

              40+11 

Človek a príroda fyzika   2 1 2 1 + 5+2 

            1   

  chémia   

 2 2 

2 4+2 

          

  biológia 

2 

1 + 

2  

1 7+1 

    1 1     

              16+5 

Človek a spoločnosť dejepis 1 1 1 1 

2+ 

1 4+3 

  geografia 2 1 

1 

 1 5+1 

        1     

  občianska náuka 

 

1 1 

1 

0,5 + 3+1 

          0,5   

              12+5 

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská výchova 1 1 1  1 0,5+ 4+1 

            0,5   

              4+1 

Matematika a práca s informáciami matematika 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 15+5 

    1 1 1 1 1   

  informatika  1 1 

1 1 

0,5+ 4+1 

       0,5   

              19+6 

Človek a svet práce 

technika 

  

1  

  

  

 1 

  

  

1 

  

1  

  

  

  4 

  

  

              4 

Umenie a kultúra hudobná výchova 1 1 1  1   4 

 výtvarná výchova 

1 

  

1 

  

  

1 

  

1   

4 

   

 

  

 

  

              8 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 8+2 

              8+2 

Spolu   

24+ 

3 

25+ 

4 

26+ 

4 

27+ 

3 

29+ 

1 116+30 
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ISCED 1 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť 

vyšší ako 23, pre ţiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26. 

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka škola zistí, podľa akého 

školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí 

zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom 

spravidla v priebehu jedného školského roka. 

3. Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú ţiaci učiť nasledovne:  

- prvý cudzí  sa ţiaci učia od 1.ročníka v rámci disponibilných hodín ako novovytvorený 

predmet, od 3.ročníka sa predmet vyučuje v rámci dotácie ŠVP. 

4. Vyučovacia hodina v tomto rozdelení učebného plánu má 45 minút. 

 

ISCED 2 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov 5. a 6.ročníka nesmie byť vyšší ako 30, 

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

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka škola zistí, podľa akého 

školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí 

zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom 

spravidla v priebehu jedného roka. 

3. Triedy sa delia, spájajú v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, informatika, technika, 

etický výchova a náboţenská výchova , telesná a športová výchova. 

4. Vyučovacia hodina v tomto rozdelení učebného plánu má 45 minút. 

Poznámky: 

1. Voliteľné hodiny (disponibilné hodiny) pouţila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 
programu. 

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 zavedených do vyučovacej praxe.(ANJ, NEJ) 

2. Nakoľko stúpa záujem zo strany rodičov o vyučovanie cudzích jazykov, vyuţili sme moţnosť 

pouţiť disponibilné hodiny na výučbu anglického jazyka od 1.ročníka a nemeckého jazyka        

od 5.ročníka. 

3. Pri príchode  ţiaka z inej školy, naša škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu 

sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a v prípade zistených odlišností zabezpečí ţiakovi 

ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. (zodpovedá  ZRŠ 1,2) 
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Všeobecné legislatívne pravidlá: 

- Na vyučovanie predmetu náboţenská výchova alebo etická výchova moţno spájať 

ţiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom     

ţiakov 20. Ak počet ţiakov v skupine klesne pod 12 ţiakov, moţno do skupín spájať     

aj ţiakov rozličných ročníkov. Ak si ţiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny 

počas celého školského roka. 

- Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk moţno spájať ţiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom ţiakov 17. 

- Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova moţno triedu rozdeliť     

na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 ţiakov. 

- Telesná výchova sa v 1. – 4.ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy  

na 2.stupni sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého 

ročníka. Najvyšší počet ţiakov v skupine je 25. Ak počet ţiakov v skupine klesne      

pod 12 ţiakov, moţno do skupín spájať aj ţiakov rozličných ročníkov. 

- Na vyučovanie predmetov svet práce a technika moţno spájať ţiakov rôznych tried  

toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom ţiakov 17. 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (1.stupeň): 

Disponibilné hodiny v inovovanom učebnom pláne škola vyuţila na zvýšenie časovej dotácie 

existujúcich predmetov: 

 V 1.ročníku (2 disponibilné hodiny) – anglický jazyk 

 V 2.ročníku (3 disponibilné hodiny) – anglický jazyk (2), informatika (1) 

 V 3.ročníku (2 disponibilné hodiny) – prírodoveda (1), vlastiveda  (1) 

 V 4.ročníku (1 disponibilná hodina) – matematika  

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre nižšie strené vzdelávanie (2.stupeň): 

Disponibilné hodiny v inovovanom učebnom pláne škola vyuţila na zvýšenie časovej dotácie 

existujúcich predmetov: 

 V 5.ročníku (3 disponibilné hodiny) – anglický jazyk (1), nemecký jazyk (1), matematika (1) 

 V 6.ročníku (4 disponibilné hodiny) – anglický jazyk (1!, nemecký jazyk (1), matematika (1), 

biológia (1) 

 V 7.ročníku (4 disponibilné hodiny) – slovenský jazyk a literatúra (1), druhý cudzí jazyk – 

nemecký jazyk/technická výchova (2), matematika (1) 

 V 8.ročníku (3 disponibilné hodiny) – druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk/technická výchova (2), 

matematika (1). 

 V 9.ročníku sme posilnili dejepis o 1 hodinu (vylúčili sme VUM) 

Povinnou súčasťou vyučovania v kaţdom ročníku sú: 

 Na 1.stupni – didaktické hry s problematikou ochrany prírody a človeka. Konajú sa v prírode . 

Teoretická príprava v rozsahu 4 hodín sa uskutočňuje pred ich realizáciou vopred. 
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 Na 2.stupni – účelové cvičenia z problematiky ochrany človeka a prírody. Realizujú sa dvakrát 

v školskom roku v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Účelové cvičenie pozostáva z teoretickej 

a praktickej časti. 

 
 
 
 

 

                                   5. Učebné osnovy 

 
 

 
Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre kaţdý vyučovací predmet. 

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušné predmety. Vo 

vybraných predmetoch sa mení kvalita vzdelávacieho štandardu smerom k jeho posilneniu – zvýšeniu 

kvality. 

Učebné osnovy obsahujú:  

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania  

2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí 

3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie    

s inými predmetmi 

4. Poţiadavky na výstup  

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

6. Učebné zdroje  - zdroje informácií pre ţiakov ( učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, 

náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..)  

7. Hodnotenie predmetu 

Učebné osnovy inovovaného školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 

ISCED 1 – šk. rok 2018/2019 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet Učebné osnovy iŠkVP 

 

Jazyk 

a 

komunikácia 

Slovenský 

jazyk 

a literatúra 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet.  

 

Anglický  

jazyk 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Časová dotácia sa zvyšuje o 2  
hodiny v 1.ročníku a v 2.ročníku. Tieto vyučovacie hodiny budú 
zamerané na oboznamovanie sa  s anglickým jazykom v rámci ústneho 
a písomného prejavu, na získanie základných jazykových kompetencií 
a na budovanie kladného vzťahu k tomuto predmetu. 

Matematika  Matematika Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. V 4.ročníku sa časová dotácia zvyšuje    
o 1 hodinu. 



54 

 

a práca s  

informáciami 

Informatika Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Časová dotácia sa zvyšuje o 1  
hodinu  v 2.ročníku. Táto vyučovacia hodina  bude zameraná 
 na oboznamovanie sa s daným predmetom, prácou s informáciami 
a s počítačom. 

Človek 

a príroda 

Prvouka Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Prírodoveda Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Časová dotácia sa zvyšuje o 1  
hodinu v 3.ročníku na posilnenie a upevnenie učiva. 

Človek a  
spoločnosť 

Vlastiveda Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Časová dotácia sa zvyšuje o 1  
hodinu v 3.ročníku na posilnenie a upevnenie učiva. 

Človek a  
hodnoty 

Etická/ 
Náboţenská 
výchova 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Umenie a  

kultúra 

Výtvarná 
výchova 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Hudobná 
výchova 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Človek 
a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Zdravie a  
pohyb 

Telesná a 
športová 
výchova 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

 

Učebné osnovy inovovaného školského vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie 

– ISCED 2 – šk. rok 2018/2019 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet Učebné osnovy iŠkVP 

Jazyk 

a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Sú posilnené o 1 vyučovaciu hodinu. 

Prvý cudzí jazyk 
ANJ/NEJ 

Druhý cudzí jazyk 
ANJ/NEJ/TEH 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Sú posilnené o 2vyučovacie hodiny. 

Človek a  

príroda 

Biológia Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Sú posilnené o 1 vyučovaciu hodinu. 

Chémia Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Fyzika Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Človek a  

spoločnosť 

Dejepis Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Geografia Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 



55 

 

Občianska náuka Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Človek a  
hodnoty 

Etická výchova/ 
Náboţenská 
výchova 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Matematika 
a  
práca s  

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. Sú posilnené o 1 vyučovaciu hodinu. 

Informatika Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Človek a  
svet práce 

Technika Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Umenie a  
kultúra 

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

Zdravie a  
pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný predmet. 

 

Učebné osnovy pre ISCED 1 a ISCED 2 sú samostatnou prílohou školského vzdelávacieho programu. 
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