
Školský vzdelávací program 

 

 

Škola hrou -  

- hra učením  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program  

pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

 

 

Základná škola s materskou školou 

Šúrovce 

 

Vzdelávací program: Škola hrou - hra učením 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 ISCED 2 

Dĺžka štúdia: štyri roky päť rokov  

Vyučovací jazyk: slovenský 

Študijná forma: denná 

Druh školy: štátna 

 

Predkladateľ: Základná škola s materskou školu Šúrovce, 

Školská 3, 919 25 Šúrovce 

Názov školy: ZŠ s MŠ Šúrovce 

Adresa: Školská 3, 919 25 Šúrovce 

IČO: 36080608 

Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Vranovič - 033/5595258 

zssurovce@atlas.sk 

 



Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Petra Mlíchová - 033/5595258 

moira@post.sk 

 

Zriaďovateľ:  

Názov: Obec Šúrovce 

Adresa: Nová 5, 919 25 Šúrovce 

Kontakty: Ing. Miloslav Richnák 

 

Platnosť dokumentu od: 2 .09. 2014 

 

 

Revidovanie školského vzdelávacieho programu 

 

29.03.11 Komplexné prepracovanie celého školského vzdelávacieho programu 

30.08.11 Úprava školského vzdelávacieho programu v 2., 3., 7. ročníku, doplnenie 

4. a 8. ročníka 

31.08.12 Aktualizácia údajov v školskom vzdelávacom programe 

30.08.13 Aktualizácia údajov v školskom vzdelávacom programe 

28.08.14 Aktualizácia údajov v školskom vzdelávacom programe 

 

 

 



1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1.1 Základná charakteristika  

 

Základná škola s materskou školou Šúrovce je plnoorganizovaná základná škola. Nachádza sa 

na ulici Školská 3. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, od čoho sa odvíja jej 

vystupovanie, konanie, možnosti a rozhodovanie. 

Tvoria ju 2 samostatné budovy umiestnené v príjemnom priestrannom areáli parkového 

charakteru. V jednej budove sídli riaditeľstvo školy, štyri triedy 1. stupňa a tri triedy 

školského klubu detí. V tejto budove sú aj dve triedy predškolského oddelenia materskej 

školy. V druhej budove sa nachádza päť tried 2. stupňa, školská kuchyňa a jedáleň.  

V tomto školskom roku navštevuje školu 166 žiakov. 

 

 dievčatá chlapci Spolu  

1.stupeň 43 42 85 

2.stupeň 43 38 81 

Spolu  86 80 166 

 

1.1.1 História školy 

 

Meštianska škola v Šúrovciach začala svoju činnosť 1. septembra 1935 ako odbočka štátnej 

meštianskej školy dievčenskej v Trnave. V roku 1937 obec adaptovala a prestavila na učebne 

6 miestností bývalého majera statkára Reicha. Od 1. septembra 1937 bola samostatnou 

meštianskou školou.  

Postupne detí pribúdalo a v 50-tych rokoch sa v triedach tiesnilo 45 - 49 žiakov. Na podnet 

vtedajšieho riaditeľa školy K. Vavra sa v roku 1960 začali prvé výkopy základu novej školy.  

13. marec 1961 - riaditeľ školy K. Vavro prevzal kľúče od školy 

šk. rok 1964/65 - prijatie pôvodných návrhov na zriadenie parku s menšími políčkami na 

pokusy 

1966 - osadenie školskej ohrady 

polovica 70-tych rokov - zriadenie školských dielní pre polytechnické vyučovanie, školskej  



družiny, školského klubu a školskej jedálne 

1984 - 86 - zriadenie ihrísk na volejbal a tenis 

šk. rok 1989/1990 - vykonanie rozsiahlejšej údržby ( výmena podlahových krytín, 

vymaľovanie ) 

šk. rok 1995/1996 - plynofikácia školy 

šk. rok 2003/2004 - prestavba školských dielní na gymnastickú telocvičňu  

šk. rok 2007/2008 - vybudovanie multifunkčného ihriska 

šk. rok 2008/2009 - kompletná rekonštrukcia exteriéru budov - zatepľovanie, výmena okien, 

oprava strechy, nová fasáda 

 

1.2 Charakteristika žiakov 

 

Prevažnú väčšinu žiakov našej školy tvoria žiaci zo Šúroviec. Okrem nich školu navštevujú aj 

žiaci z okolitých obcí, a to zo Siladíc, Horných a Dolných Zeleníc a zo Serede.  

Doterajší prieskum demografického vývoja naznačuje, že počet žiakov zaznamenáva mierne 

stúpajúcu tendenciu, čo súvisí s celoslovenským demografickým vývinom. 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

 

V tomto školskom roku v škole vyučuje 17 pedagógov. Pedagogickí pracovníci sú 

kvalifikovaní v súlade s profiláciou našej školy, prípadne si kvalifikovanosť dopĺňajú 

prebiehajúcim štúdiom.  

Škola má školského psychológa, ktorého úlohou je odhaľovať výchovné alebo vzdelávacie 

problémy žiakov, prispieť k zlepšeniu, prípadne zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu problému. 

Školský psychológ pracuje aj v poradensko - konzultačnej oblasti.  

Výchovný poradca, ktorý pracuje na škole, plní hlavne úlohu poradenstva v otázkach 

výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie žiakov. 

Na škole aktívne pracuje aj koordinátor prevencie sociálnopatologcikých javov, ktorého 

hlavnou úlohou je prevencia v oblasti negatívnych spoločenských javov, a koordinátor 

environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je predovšetkým vytvárať pozitívny vzťah k 

životnému prostrediu.  



 

Vyučovací predmet  Počet učiteľov Vyučovací predmet  Počet učiteľov 

1. stupeň  4 Dejepis 1 

Matematika 2 Hudobná výchova 1 

Slovenský jazyk 2 Telesná a športová výchova 3 

Nemecký jazyk 1 Občianska náuka 2 

Anglický jazyk 2 Náboženská výchova 2 

Fyzika 1 Etická výchova 2 

Chémia 1 Technická výchova 1 

Geografia 1 Výtvarná výchova 2 

Biológia 2 Informatika 1 

Školský psychológ 1 ŠKD 3 

 

Počet zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci 18 

Vedenie školy 2 

1. stupeň  4 

2. stupeň 6 

ŠKD 3 

Vyučujúci s čiastočným úväzkom 3 

Školský psychológ 1 

Nepedagogickí zamestnanci 8 

SPOLU 27 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 

 

Na prijatie žiaka do 1. ročníka nemá škola žiadne špeciálne požiadavky. Podmienkou je 

dosiahnutie 6. roka veku (prípadne test školskej zrelosti v prípade nedosiahnutia 6. roka veku 

k 1. septembru). Po zápise je žiak prijatý do 1. ročníka alebo odporučený na vyšetrenie 



školskej zrelosti do CPPPaP. V prípade neodporučenia zaškolenia je zákonnému zástupcovi 

dieťaťa navrhnutý odklad školskej dochádzky.  

 

1.5 Dlhodobé projekty 

 

1.5.1 Medzinárodná spolupráca 

Škola dlhodobo spolupracuje so Základnou školou a materskou školou Nikolčice a Základnou 

školou Dolné Zelenice. Ide predovšetkým o spoluprácu v športovej oblasti. Každoročne jedna 

z týchto troch škôl organizuje športové hry, takže naša škola je hostiteľom súťaže každý tretí 

rok - Šúrovské hry. Toto športové podujatie má svoje korene v Považských hrách, 

organizovaných ešte v období Československej socialistickej republiky. Okrem podpory 

športovej aktivity má táto spolupráca význam aj z hľadiska zachovania tradície, výmeny 

skúseností z výchovno-vzdelávacej činnosti medzi pedagógmi a v neposlednom rade z 

hľadiska spoznávania iného rodinného prostredia a fungovania medziľudských vzťahov, 

nadobúdania schopnosti prispôsobiť sa novému prostrediu ( žiaci počas súťaže bývajú v 

hostiteľských rodinách ). 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Na spolupráci s rodičmi našich žiakov sa podieľajú všetci pedagogickí pracovníci. Na veľmi 

dobrej úrovni je spolupráca s Rodičovskou radou, ktorá pomáha škole pri riešení mnohých, 

najmä materiálno- technických problémov a pri organizovaní pravidelných zasadnutí RZ. 

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

včasné informovanie rodičov o všetkých záležitostiach chodu školy a prerokovanie rôznych 

koncepčných materiálov.  

Spolupráca s rodičmi sa zameriava na koordináciu jednotného výchovného pôsobenia školy a 

rodiny. Túto koordináciu zabezpečujeme hlavne: 

 

 individuálnymi konzultáciami vedenia školy, triednych učiteľov a ostatných 

pedagogických pracovníkov s rodičmi ( všetci pedagógovia majú stanovené 

konzultačné hodiny ) 

 spoluprácou školského psychológa s rodičmi v prípade akýchkoľvek výchovných či 

vzdelávacích problémov ( psychologické vyšetrenie žiakov do 15 rokov možno 

uskutočniť len s písomným súhlasom rodiča ) 

 spoluprácou výchovného poradcu s rodičmi pri voľbe ďalšieho štúdia a budúceho 

povolania 

 pravidelnou informáciou rodičov triednym učiteľom o prospechu, dochádzke a 

správaní žiakov na triednych aktívoch 



 organizovaním dňa otvorených dverí, prípadne otvorených hodín pre rodičov - 

návštevy rodičov s možnosťou konzultácií 

 prípravou akadémie pre rodičov pri príležitosti Dňa matiek 

 spoluprácou s rodičmi pri organizovaní niektorých podujatí (sponzorstvo alebo 

výpomoc ) 

Pravidelne zasadá aj Rada školy. Má 11 členov (4 zástupcov obce, 2 pedagogických 

zamestnancov, 1 nepedagogického zamestnanca, 4 zástupcov rodičov ZŠ) a ako orgán 

školskej samosprávy sa podieľa na chode školy.  

Pri riešení niektorých výchovno-vzdelávacích problémov aktívne spolupracujeme s CPPPaP 

Trnava. Plní úlohy odbornej a psychologickej diagnostiky, odbornej pedagogickej 

starostlivosti o deti, v otázkach poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného 

profesijného vývinu. Medzi jej najčastejšie aktivity patria: 

 

 

 vyšetrenie školskej zrelosti 

 diagnostika žiakov pri ťažkostiach žiakov s učením a správaním 

 konzultácie, rady a informácie pedagógom, ako aj rodičom žiakov 

Na veľmi dobrej úrovni je aj spolupráca s Obecným úradom v Šúrovciach. Dlhoročne nám 

poskytuje priestory spoločenskej sály na vystúpenia žiakov školy, na kultúrne koncerty a iné 

podujatia organizované našou školou. 

Škola zasa v popoludňajších hodinách poskytuje priestory chodieb a telocvične iným 

organizáciám. 

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Našu školu tvoria 2 samostatné budovy. V jednej budove je sústredený 1. stupeň, v druhej 2. 

stupeň. Škola má 9 kmeňových učební - 4 triedy na 1. stupni a 5 tried na 2. stupni. Vzhľadom 

na dostatok učební mohlo byť jedno oddelenie ŠKD umiestnené v samostatnej učebni, ďalšie 

dve oddelenia sú v triedach.  

Škola disponuje viacerými špeciálnymi učebňami. Sú to: učebňa biológie, fyziky a chémie, 

cvičná kuchynka, školské dielne a učebňa IKT, vybavená počítačmi s pripojením na internet, 

tlačiarňou a e-Beam tabuľou s príslušenstvom a učebňa cudzích jazykov.  

Okrem toho môžu žiaci školy využívať spoločenskú miestnosť s kapacitou 70 miest na 

sedenie. Jej súčasťou je žiacka a učiteľská knižnica so študijným kútikom. V spoločenskej 

miestnosti je nainštalovaný dataprojektor, DVD prehrávač a televízor.  



Stravovanie žiakov zabezpečuje školská jedáleň. Okrem obedov poskytujeme žiakom aj 

možnosť desiatej.  

Zamestnanci školy môžu na prípravu na vyučovanie a získavanie nových poznatkov využívať 

počítače s pripojením na internet a tlačiarne. Celkovo škola disponuje 51 PC zostavami a 

notebookmi s pripojením na internet, používame 3 dataprojektory, 2 interaktívne tabule, 2 PC 

tablety a 1 skener.  

Na telesnú a športovú prípravu žiakov slúži gymnastická telocvičňa stojaca ako samostatná 

budova v areáli školy, ale hlavne športové ihriská umiestnené v priestrannom školskom areáli. 

Je to multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, tenisové kurty, ihrisko na plážový volejbal, 

bežecká dráha, doskočisko, konštrukcia na šplh a hrazdu a detské ihrisko. 

Našou snahou je vybaviť školu modernými učebnými pomôckami, ktoré zodpovedajú 

súčasným potrebám a požiadavkám kladeným na moderné vzdelávanie. Učebné pomôcky 

pravidelne obnovujeme a vymieňame za modernejšie. V súčasnosti disponujeme dostatočným 

množstvom moderných učebných pomôcok potrebných na tvorivé a efektívne vyučovanie.  

 

1.8 Škola ako životný priestor 

 

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

upravené a estetické prostredie tried, chodieb a celého školského areálu.  

Naša škola disponuje slnečnými, dostatočne priestrannými triedami. Všetky sú zariadené 

novým nábytkom. Interiér tried okrem centrálnej triednej nástenky dopĺňajú aj projekty 

žiakov z jednotlivých predmetov a kvetinová výzdoba. S cieľom podporiť v žiakoch snahu o 

estetickú úpravu svojho prostredia pod záštitou žiackeho parlamentu pravidelne organizujeme 

súťaž o najkrajšiu triedu.  

Priestory chodieb sú vyzdobené náučnými nástenkami, diplomami žiakov, ktorí úspešne 

reprezentovali školu, a prácami žiakov. V rámci environmentálnej výchovy sú na chodbách 

vystavené postery žiakov z biologických olympiád. Žiaci tu prezentujú aj svoje projekty z 

anglického jazyka, dejepisu a geografie. Svoje miesto má aj nástenná tabuľa školského 

psychológa, koordinátora prevencie sociálnopatologických javov a výchovného poradcu.  

V škole vládne rodinná priateľská atmosféra medzi učiteľmi a žiakmi.  

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

 

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

 

 Školský poriadok pre žiakov 



 Pracovný poriadok 

 Prevádzkový poriadok 

 Vnútorný poriadok školy 

 

1.9.1 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu žiakov 

 

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

všetkých priestoroch na vyučovanie. Žiaci sú pravidelne poučení o dodržiavaní pravidiel 

bezpečného správania v triedach, odborných učebniach, na chodbách i v ďalších priestoroch 

školy. Takisto sú pravidelne poučení o BOZP a PO pred každými prázdninami či iným 

prerušením školského vyučovania.  

Pred každou exkurziou, výletom, vychádzkou a inou aktivitou mimo školy (súťaže) musia byť 

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

hygienických požiadavkách (oblečenie, obuv, strava, pitný režim), každé podujatie 

organizované mimo školy musí mať vypracované organizačné zabezpečenie s menami 

pedagogického zboru a vedúceho podujatia. Pri týchto podujatiach nesmie byť prekročený 

počet 25 žiakov na jedného pedagogického pracovníka. 

Jedenkrát ročne budú žiaci oboznámení s požiarnou prevenciou a požiarnymi signálmi na 

účelovom cvičení a didaktických hrách. Súčasne bude uskutočnený nácvik požiarneho 

poplachu. 

Z hľadiska predchádzania úrazom a patologickému správaniu kladieme veľký dôraz na 

dodržiavanie dozorov pedagogických zamestnancov v stanovených časoch a priestoroch. 

Na škole dôsledne vedieme evidenciu neregistrovaných školských úrazov a registrovaných 

školských úrazov detí a žiakov, ktoré nastali počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri 

činnostiach organizovaných školou. Pri vzniku registrovaného školského úrazu škola 

vyhotovuje záznam o registrovanom školskom úraze.  

Z hľadiska zdravého vývoja žiakov ustavične prihliadame na ich základné fyziologické 

potreby a v snahe podporovať zdravý vývoj žiakov a predchádzať vzniku 

sociálnopatologických javov do vyučovacích hodín podľa možnosti a vhodnosti integrujeme 

tematiku dodržiavania bezpečnosti, zdravotnú výchovu, sexuálnu výchovu a prevenciu 

drogových závislostí. 

 

1.9.2 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pedagogických a prevádzkových pracovníkov 

Pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci školy musia byť pred nástupom do zamestnania 

bezpečnostným technikom oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia a s 

pravidlami protipožiarnej bezpečnosti. Každoročne sú pred začiatkom nového školského roka 

všetci zamestnanci oboznámení so základnými pravidlami bezpečnosti pri práci a s pravidlami 



požiarnej ochrany. Zároveň sú všetci zamestnanci oboznámení s požiarno-poplachovými 

smernicami. 

Každý zamestnanec musí byť poučený aj o používaní elektrických spotrebičov a pomôcok a o 

používaní elektrického náradia.  

Podľa tabuľky prideľovania ochranných prostriedkov musia tieto používať všetci pracovníci, 

ktorých sa táto tabuľka týka. Vedenie školy zabezpečuje prideľovanie pracovných ochranných 

prostriedkov podľa doby používania týchto prostriedkov. 

 

 

1.9.3. Požiadavky na zabezpečenie bezpečnej prevádzky elektrických, plynových, 

športových a  

iných technických zariadení školy 

 

Vedenie školy zabezpečuje podľa platných vyhlášok: 

 revízie elektrospotrebičov, bleskozvodov a elektrických zariadení 

 revízie plynových zariadení v školských objektoch 

 revízie tlakových zariadení v školských objektoch  

 odborné skúšky vyhradených technických zariadení  

 odborné prehliadky požiarno-technických zariadení 

 

Škola dlhodobo spolupracuje s bezpečnostným a požiarnym technikom. Akékoľvek zistené 

závady či nedostatky odstraňujeme alebo riešime ich nápravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

 

Škola hrou -  

- hra učením 

 

 

 

2.1 Pedagogické stratégie a ciele školy 

 

Náš školský vzdelávací program vychádza zo základných princípov štátneho vzdelávacieho 

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

a záujmov žiakov, ich rodičov, podľa podmienok regiónu a požiadaviek trhu práce. Chceme, 

aby sa škola stala v plnom zmysle slova službou verejnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť 

budeme smerovať predovšetkým k príprave žiakov na život.  

 

Hlavné ciele školy: 

 

 Vychovávať proeurópsky orientovaných, zdravo sebavedomých a slušných ľudí, ktorí 

si vedia stáť za svojimi názormi a zároveň rešpektujú názory druhých. 

 Viesť žiakov k samostatnému, tvorivému a kritickému mysleniu. 

 Naučiť žiakov komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať, pracovať v tíme 

 V spolupráci s rodičmi vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a 

slobodných ľudí so schopnosťou sebahodnotenia. 

 Umožniť žiakom nadobudnúť dostatočné všeobecné vedomosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch. 

 Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelaniu. 

 Umožniť každému žiakovi zažiť v škole úspech. 



 V rámci prevencie drogových závislostí ustavične pôsobiť proti fajčeniu, užívaniu 

alkoholických nápojov a drog prostredníctvom koordinátora, rodičov a všetkých 

vyučujúcich, a to ako účelným využívaním voľného času, tak i vlastným príkladom. 

 Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na 

komunikatívnosť, s ohľadom na možnosti školy a individuálne schopnosti 

jednotlivých žiakov. 

 

Ďalšie ciele školy: 

 

 Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti žiakov našej školy v oblasti IKT.  

 Rozvíjať talent a podporovať záujmy našich žiakov pomocou rozmanitej krúžkovej 

činnosti.  

 Podporovať 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 

služieb, ktoré škola ponúka.  

 V centre našej pozornosti bude i naďalej starostlivosť o žiakov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami. 

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

žiakov i zamestnancov školy ďalej rozpracovávať strategický zámer školy. Budeme 

pri tom spolupracovať s Radou školy i Radou rodičov. 

 Vybaviť pracovné prostredie funkčnou didaktickou a multimediálnou technikou a 

inými modernými učebnými pomôckami.  

Snahou každého pedagóga školy je svojím pozitívnym myslením prispieť k spoločnému 

efektívnejšiemu spôsobu práce. Chceme vytvoriť také prostredie, v ktorom sa budú všetci 

dobre cítiť, vytvárať v triede priaznivú klímu, naučiť žiakov pracovať v tíme, vzájomne sa 

rešpektovať.  

Naším cieľom je dosiahnuť, aby žiaci chodili do školy s radosťou a tešili sa na zaujímavé 

formy vyučovania. Naši učitelia budú chápať žiakov ako svojich partnerov, budú v nich 

rozvíjať pocit spolupatričnosti, zodpovednosti a tolerancie k iným. 

 

2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

Zameranie školy vychádza zo SWOT analýzy. Vybavenie školy, predpoklady žiakov i vplyv 

širšieho okolia vytvárajú podmienky na výučbu cudzích jazykov, environmentálnej, 

regionálnej a telesnej a športovej výchovy. Okrem priestorových a materiálnych podmienok 

máme zabezpečenú i požiadavku kvalifikovanosti učiteľov v daných predmetoch. 

 



 vyučovanie cudzích jazykov  

Kvalitná príprava žiakov v oblasti cudzích jazykov je jedným z hlavných cieľov školy. 

Škola má vyhovujúce priestorové podmienky potrebné pri výučbe jazykov. V 

súčasnosti ukončujeme proces budovania špeciálnej jazykovej učebne.  

V školskom vzdelávacom programe je posilnená hodinová dotácia cudzích jazykov v 

1., 2., 6. ,7. ,8. , 9. ročníku 

 

 environmentálna výchova  

Formovanie vzťahu žiakov k prírode a budovanie vedomia potreby ochrany prírody 

má v našej škole dlhoročnú tradíciu.  

V školskom vzdelávacom programe je posilnená hodinová dotácia prírodovedných 

predmetov v 1., 3., 5., 6. ,7., 8. , 9. ročníku 

Vyučujúci prírodovedy a biológie každoročne pripravujú žiakov na biologickú 

olympiádu, kde žiaci dosiahli už mnohé úspechy v rámci okresu i kraja. 

Ďalšie možnosti na environmentálnu výchovu poskytuje krúžok Ochrana prírody na 1. 

stupni . 

 telesná a športová výchova 

V súčasnej dobe, kedy sa pohybová aktivita prudko vytráca zo života detí, nástojčivo 

vystupuje do popredia potreba jej podpory.  

Naším cieľom je zvyšovať odolnosť, kondíciu a výkonnosť žiakov. Vybudovaný 

športový areál umožňuje žiakom športovú činnosť nielen počas vyučovania, ale i v 

popoludňajších hodinách či už formou krúžkovej záujmovej činnosti, alebo 

individuálne. Športový areál je každodenne do18.00 hodiny k dispozícii každému 

žiakovi, ktorý má záujem vo voľnom čase športovať. V zimnom období (pokiaľ to 

umožňuje počasie) budujeme aj ľadovú plochu, ktorú využívajú nielen žiaci našej 

školy.  

 

 

 regionálna výchova 

Život našej školy je úzko prepojený so životom obce. V rámci predmetu Regionálna 

výchova, ktorý je do školského vzdelávacieho programu zaradený v 5. ročníku, i 

realizáciou prierezovej témy regionálna výchova v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch sa snažíme o to, aby žiaci poznali históriu obce a jej okolia, miestne 

tradície a zvyky, významné osobnosti.  



 

2.2.1 Stupeň vzdelania 

 

Primárny stupeň školského vzdelávania - ISCED 1 

 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

ostatného (4.) ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je 

vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na 

nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni 

viacročného gymnázia (od 6. ročníka). 

 

Stupeň nižšieho sekundárneho vzdelávania - ISCED 2 

 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní 

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacom alebo odbornovzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého 

ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni 

ISCED 2B (ukončené povinné vzdelávanie v rámci neukončeného odborného vzdelávania), 

môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník.  

Žiak, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C (zaučenie v 

odbore ), získava osvedčenie o absolvovaní programu základného odborného vzdelávania 

garantujúceho zaučenie v danom odbore, má otvorenú možnosť získať i vysvedčenie 

potvrdzujúce ukončenie povinnej školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môže vstúpiť 

priamo na trh práce buď ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou, alebo 

pokračovať v štúdiu na úrovni 3C (stredné odborné vzdelávanie). 

 

Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou 

pokračovania v ďalšom štúdiu. 

 

 

 



2.3 Profil absolventa primárneho vzdelávania 

 

Absolvent primárneho vzdelávania ISCED 1 bude mať osvojené základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej 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 kompetencie (spôsobilosti): 

 

(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 

stupňu vzdelávania, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií 

(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické 

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov  

(c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení 

sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 



 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

 vie používať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT 

(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v 

iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 

 

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

podobných alebo nových problémoch, 

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom 

 



(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry 

 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

Absolvent 1. stupňa 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 využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami. 

Mal by mať osvojené základy používania materinského a cudzieho jazyka. Mal by mať 

schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy. Mal by si 

byť vedomý svojich kvalít. 

 

2.4 Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 je založený na kľúčových 

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

a hodnotových postojov, umožňujúcich jednotlivcovi osobnostne sa rozvíjať a uplatniť svoje 

vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. Jednotlivé spôsobilosti sa 

navzájom prelínajú, majú teda nadpredmetový charakter. Nadväzujúc na spôsobilosti získané 

v priebehu predchádzajúceho primárneho vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho 

vzdelania má získať tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

(a) kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 



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

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

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

využívať, 

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

rozvojové možnosti 

 

(b) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

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

a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný 

jazyk, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a 

povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti 

(c) kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie 

problémov 

(d) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 

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

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 



(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 

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

tvorivom myslení, 

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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

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

potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

(f) kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

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

spoločnosti, 

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného 

života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného 

prostredia 

(g) kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

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

záujmami a potrebami, 

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

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 

cieľov,  

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

(h) kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

 

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

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

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 



 

(i) kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 

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

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

 

(j) kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry 

 

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

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

vyjadrovacie prostriedky, 

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

celej spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

Absolvent 2. stupňa 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 využívať 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, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 

byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za 

svoj život. 

 

 

 

 



2.5 Pedagogické stratégie 

 

Aby sme mohli rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov 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 žiakov k učeniu. 

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

riešenia. Na dosiahnutie tohto cieľa využijeme, okrem iných stratégií, i vydávanie školského 

časopisu Pavučina, do ktorého zapojíme čo najviac žiakov. Budeme sa naďalej zapájať do 

rôznych medziškolských súťaží a projektov. 

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

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou ich individuálnych schopností. 

Školský psychológ bude poskytovať odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 

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

prírodovedných.  

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

tomu, že s tvrdými drogami sme sa na našej škole ešte nestretli, chceme aktívnejšie pôsobiť 

proti fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov prostredníctvom koordinátora prevencie vzniku 

sociálnopatologických javov, rodičov a všetkých vyučujúcich predovšetkým účelným 

využívaním voľného času žiakov. 

 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučovania. Budeme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a snažiť sa 

rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a 

ich cieľavedomé zvládanie učiva. 

S cieľom zvýšiť vnútornú motiváciu skaboprospievajúcich žiakov vystupuje do popredia 

potreba pozitívneho hodnotenia. 

 

2.6 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami 

 

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

starostlivosti má právo každé dieťa. Základné vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami 

vyžaduje podnetné a ústretové školské prostredie, ktoré žiakom umožňuje rozvíjanie ich 



vnútorného potenciálu, podporuje ich sociálnu integráciu. Naša škola bude i naďalej venovať 

veľkú pozornosť týmto žiakom, čo vyplýva i z nášho školského vzdelávacieho programu.  

Jednou z priorít školy je zabezpečovať úzku spoluprácu medzi školou, žiakmi, ich zákonnými 

zástupcami a odbornými inštitúciami. Pre skvalitnenie práce s takýmito žiakmi škola dbá na 

dôsledné dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, metodických pokynov a 

usmernení a doporučení poradenských zariadení. 

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 

V súčasnosti našu školu navštevuje šesť žiakov integrovaných so specifickými poruchami 

učenia. Ich vzdelávanie realizujeme formou individuálnej integrácie do bežných triedy. 

Integrovaní žiaci postupujú podľa dôkladne vypracovaného a pravidelne každoročne 

aktualizovaného individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý je súčasťou výchovno-

vzdelávacieho programu konkrétneho postihnutia.  

Okrem integrovaných žiakov navštevuje školu i viacero žiakov so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia a správania, ktorí nemajú predpísané úľavy vo výchovno-vzdelávacom 

procese, vyžadujú však individuálny prístup vyučujúcich určitých predmetov. 

Pretože si škola uvedomuje, aké dôležité je včasné diagnostikovanie takýchto detí, 

prostredníctvom školského psychológa veľmi úzko spolupracujeme s CPPPaP Trnava CŠPP 

Trnava. 

Pri hodnotení žiakov postupujeme podľa aktuálnych Metodických pokynov na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov s poruchami učenia a odporúčaní CPPPaP a CŠPP. 

 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

 

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

vzniknutých na základe dysfunkčných sociálnych podmienok. Takíto žiaci sú začlenení do 

bežných 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 v Trnave, ktorý poskytuje týmto deťom dotácie na stravu (mesačne) 

a školské potreby (2-krát ročne). Okrem toho prispieva škole ministerstvo školstva 

normatívnym príspevkom 100 EUR ročne na žiaka na nákup učebných pomôcok. 

 

 

 



c) Žiaci s nadaním 

 

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

nad svojimi vrstovníkmi v jednej alebo i viacerých vzdelávacích oblastiach. V snahe 

podporovať ich nadanie ponúkame im predovšetkým krúžky rôzneho zamerania.  

Škola podporuje účasť nadaných a talentovaných žiakov na športových, vedomostných či 

umeleckých súťažiach a olympiádach. Vyučujúci sa týmto žiakom individuálne venujú pri 

príprave na tieto súťaže a olympiády. 

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

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

Vyžaduje si to náročnejšiu prípravu vyučujúcich jednotlivých predmetov, ktorí sa snažia 

častejšie zaraďovať do vyučovania rôzne inovatívne formy vyučovania a maximálne využívať 

špecializované učebne. Zadosťučinením sú však úspechy, ktoré naši žiaci každoročne 

dosahujú v rôznych oblastiach. 

 

2.6 Začlenenie prierezových tém 

 

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 žiakov. 

 

Na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 

program tieto prierezové témy: 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 



MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 

 

1) Osobnostný a sociálny rozvoj  

 

Táto prierezová oblasť rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje im základy pre 

plnohodnotný a zodpovedný život. Uplatňuje sa v nej vzdelávanie k ľudským právam ale aj k 

rodinnej výchove. Musíme sa preto už na 1. stupni ZŠ sústrediť nielen na študijný rozvoj 

našich žiakov, ale i na rozvíjanie ich osobných a sociálnych spôsobilostí. Naším cieľom bude 

rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie. Musíme dosiahnuť, aby sa žiaci 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, užívanie návykových látok). 

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

budeme brať viac do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najvýraznejšie uplatnenie nachádza táto 

téma v predmete etická výchova, ale je potrebné vymedziť jej priestor aj v iných predmetoch. 

Jednotlivé úlohy budeme realizovať prakticky, formou rôznych cvičení, modelových situácií, 

diskusií, hier a iných interaktívnych metód. Do vyučovacieho procesu zaradíme aj besedy a 

kurzy so školským psychológom 

 

2) Environmentálna výchova 

 

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiakov tak, že nadobudnú 

schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 

vo svojom okolí. V oblasti postojov budú chápať potrebu ochrany životného prostredia po 

celom svete. Jednoduchými, veku primeranými a vhodnými činnosťami majú žiaci získať 



vedomosti a zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu (chrániť rastliny, 

zvieratá, starať sa o svoje okolie ...)  

Pre pochopenie súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a uvedomenie si 

vlastnej zodpovednosti vo vzťahu k prostrediu je potrebné: 

 

 rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje 

človeka k životnému prostrediu, 

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni, 

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu, 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská, 

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní  

 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 

 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti, 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k 

životnému prostrediu, 

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

3) Mediálna výchova 

 

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

využívať prostriedky masovej komunikácie, ktoré sú šíriteľmi poznatkov, posolstiev, 

hodnotových orientácií, a to rôznej kvality. Veď už žiaci vo veku 7 – 11 rokov sú vystavení 



vplyvom médií. Zvlášť veľkej obľube sa tešia televízia a počítač. Preto sa do popredia našej 

pozornosti dostáva potreba formovať schopnosť žiakov kriticky posudzovať mediálne šírené 

posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný 

rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a 

snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

Začlenenie tejto prierezovej témy do obsahu všetkých predmetov umožní učiteľovi viesť 

žiakov k tomu, aby sa lepšie orientovali v „mediálnom svete“. Okrem klasických vyučovacích 

hodín využijeme i iné organizačné formy - napr. besedy s mediálne známymi osobnosťami, 

školský časopis Pavučina. 

 

4) Multikultúrna výchova  

 

Do obsahu vzdelávania je zaradená s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie. Žiaci 1. 

stupňa ZŠ sa budú čoraz častejšie dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr, a preto je 

potrebné ich na túto rozdielnosť pripraviť. Chceme, aby naši žiaci 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, pretože žiaci pochádzajú 

z rôzneho sociálneho a kultúrneho zázemia.  

Na 1. stupni multikultúrnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov 

slovenský jazyk, cudzí jazyk, etická výchova, hudobná a výtvarná výchova. 

Na 2. stupni multikultúrnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov 

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

do nového voliteľného predmetu regionálna výchova, ktorý sme zaradili do učebného obsahu 

5. ročníka. 

 

5) Dopravná výchova 

 

Deti sú v každodennom živote účastníkmi cestnej premávky, ale i účastníkmi dopravných 

nehôd. Prostredníctvom školy získavajú žiaci základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie sa. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne 

pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov, cyklistov, 

korčuliarov, cestujúcich v prostriedkoch hromadnej a osobnej dopravy.  

 



Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu 

a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle 

týchto kritérií : 

 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

 formovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

 uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných kritérií, 

 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

Realizácia tejto učebnej činnosti sa bude prevádzať nielen v triedach, ale i na dopravnom 

ihrisku a v okolí školy. Žiaci 1. stupňa majú do vyučovania zaradený špecializovaný kurz, 

ktorý prebieha jeden raz ročne (jeseň) na dopravnom ihrisku v Galante alebo dopravnom 

ihrisku v Trnave.  

Okrem toho sa žiaci budú s touto problematikou stretávať v teoretickej časti didaktických hier 

vo všetkých ročníkoch 1. stupňa a v teoretickej i praktickej časti účelového cvičenia žiaci 2. 

stupňa.  

Táto prierezová téma sa realizuje aj v jednotlivých vyučovacích predmetoch a na triednických 

hodinách. 

 

6) Ochrana života a zdravia  

 

Táto prierezová téma sa bude realizovať ako prostredníctvom jednotlivých učebných 

predmetov, tak aj samostatnou organizačnou formou vyučovania – didaktickými hrami 

jedenkrát ročne na 1. stupni a účelovým cvičením organizovaným na 2. stupni. Účelové 

cvičenie budeme organizovať dvakrát ročne - na jeseň a v lete, v priebehu dvoch dní. 

Praktickej časti realizovanej v teréne predchádza teoretická príprava v rozsahu 4 vyučovacích 

hodín.  

Obsah učiva je orientovaný najmä na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných 

a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. U žiakov budeme formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a 

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



dosiahnutie celkovej odolnosti voči fyzickej a psychickej záťaži v náročných životných 

situáciách. Odbornú zložku 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). 

 

7) Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

 

Táto prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, 

argumentovať, používať informácie, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať 

sami seba, ale aj prácu skupiny. Ciele a obsah tejto témy sú súčasťou viacerých predmetov. 

Hlavným cieľom je, aby sa žiaci naučili organizovať si svoju prácu, získavať potrebné 

informácie a spracovávať ich. Naučia sa nadväzovať kontakty, zostavovať rôzne písomnosti, 

formálne ich upravovať a aplikovať s podporou IKT. Naučia sa identifikovať a popisovať 

problémy, zhromažďovať, triediť a selektovať rôzne typy informácií, kultivovane prezentovať 

svoje produkty a názory, vytvárať plány prezentácií, realizovať základný výskum. 

Túto prierezovú tému budeme realizovať v jednotlivých predmetoch ŠkVP. 

 

8) Regionálna výchova 

 

Regionálna výchova nadväzuje na poznatky zo všeobecnej fyzickej a humánnej geografie, 

ktoré sa uplatňujú na konkrétnom území. Má komplexný charakter a mimoriadny výchovný a 

poznávací význam. 

Regionálna výchova hodnotí regióny z hľadiska ich prírodných, kultúrnych, historických 

charakteristík, ako aj možnosti ich ďalšieho rozvoja. Vedie žiakov k poznaniu miestneho 

regiónu, k poznaniu obce, mesta. Učí žiakov vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej 

identity, venuje sa ľudovej kultúre, kultúrnym tradíciám. Kultúrno – historické pamiatky, ako 

aj zvyky, obyčaje, tradície a poznávanie prírodných krás regiónu sú súčasťou samotného 

obsahu regionálnej výchovy. 

Regionálna výchova ponúka žiakovi námety geografického a poznávacieho charakteru, ktoré 

môže využiť pri oddychových aktivitách (cestovanie, rekreácia) a zároveň nimi prispievať k 

ďalšiemu poznaniu a rozvoju miestneho regiónu (obce). 

 

Cieľom predmetu je:  

 

 Pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho 

regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému.  



 Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového 

umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

 Rozvíjať toleranciu voči iným kultúram. 

Regionálna výchova sa v ŠkVP vyučuje ako samostatný vyučovací predmet v 5. ročníku. 

Okrem toho je začlenená ako prierezová téma do jednotlivých vyučovacích predmetov, 

predovšetkým vlastivedy, hudobnej a výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania na 1. 

stupni, geografie, dejepisu, výtvarnej a hudobnej výchovy na 2. stupni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 

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

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

 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy, aké 

sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov je nepretržitý proces. V priebehu celého školského roka 

učiteľ sleduje, ako je žiak pripravený, všíma si úroveň jeho znalostí, schopností a zručností. 

Využíva ústne a písomné skúšanie, skupinovú prácu, projekty, porovnávacie testy, grafické, 

praktické a pohybové činnosti žiakov. 

Pri hodnotení treba brať do úvahy individuálne predpoklady, vek, konkrétny stav dieťaťa aj 

prípadné ťažkosti psychické a fyzické), ktorými môže byť ovplyvnený výkon žiaka. Veľmi 

starostlivo pristupujeme k žiakom so špecifickými vývojovými poruchami učenia.  

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

do žiackej knižky a klasifikačného záznamu. Dôležité je aj hodnotenie učiteľa na konci 

každého štvrťroka. O hodnotení žiakov sú rodičia pravidelne informovaní na triednych 

aktívoch RZ a v prípade potreby aj individuálne v rámci konzultačných hodín. 

 

 

 

 



3.1.1 Spôsoby hodnotenia žiakov 

 

 slovné hodnotenie 

 hodnotenie známkou - klasifikácia 

 

V školskom roku 2013/2014 sa klasifikujú známkou tieto predmety: 

 

I. stupeň:  

 klasifikácia známkami v 1. – 4. ročníku 

  

 výchovné predmety (informatická, výtvarná, hudobná, telesná, náboženská a etická 

výchova, pracovné vyučovanie) - slovné hodnotenie (absolvoval/a) 

II. stupeň:  

 klasifikácia predmetov známkou, okrem etickej a náboženskej výchovy (hodnotené 

slovne - - absolvoval/a) 

 

3.1.2 Základné pravidlá pri použití klasifikácie: 

 

 na začiatku každého školského roka sú žiaci aj rodičia oboznámení so spôsobmi a 

kritériami hodnotenia, so zmenami v priebehu roka sú okamžite oboznámení, 

 žiaci majú možnosť podieľať sa na hodnotení, posúdiť svoju prácu, vynaložené úsilie, 

ale aj osobné možnosti a rezervy, 

 známka z vyučovacieho predmetu nikdy nie je aritmetickým priemerom hodnotenia z 

klasifikačného obdobia, vždy sa prihliada na závažnosť jednotlivých hodnotení, ako aj 

k celkovej snahe, aktivite, dosiahnutých pokrokov v danom období, 

 do hodnotenia je okrem preukázaných vedomostí zaradená aj úroveň komunikácie a 

tvorivosti žiakov 

 

 

 

 

 



3.1.3 Hodnotenie žiaka: 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa riadime Metodickým pokynom č. 7/2009-R z 28. apríla 

2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

(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 dokladovateľné. 

 

(2) Hodnotenie správania žiaka v škole a na akciách usporiadaných školou a výsledkov 

vzdelávania žiaka v jednotlivých povinných a nepovinných predmetoch stanovených 

školským vzdelávacím programom zahrňuje tiež hodnotenie snahy žiaka 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 žiakov je jednoznačné, 

zrozumiteľné, porovnané s dopredu stanovenými kritériami, vecné a všestranné. 

 

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

vyznamenaním, prospel(a) a neprospel(a). Ak má žiak 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 žiaka je klasifikované len štyrmi stupňami: 1 – veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – 

menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé (viď Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny). 

 

(7) V prípade, že učiteľ používa slovné hodnotenie, majú byť výsledky vzdelávania a jeho 

správania popísané tak, aby bola zrejmá úroveň vzdelania žiaka, 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 žiaka. 



 

(8) Slovné hodnotenie ďalej zahŕňa posúdenie výsledkov vzdelávania žiaka v ich vývoji, 

ohodnotenie snahy žiaka a jeho prístupu ku vzdelávaniu aj v súvislostiach, ktoré ovplyvňujú 

jeho výkon a naznačenie ďalšieho rozvoja žiaka. Obsahuje tiež zdôvodnenie hodnotenia a 

odporučenie, ako predchádzať prípadným neúspechom žiaka a ako ich prekonávať. 

 

(9) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zmyslovou alebo telesnou chybou, chybou reči, 

preukázanou špecifickou vývojovou poruchou učenia alebo správania sa prihliada k 

charakteru postihnutia žiaka. Na základe odporučenia psychológa, CPPPaP, špeciálneho 

pedagóga, výchovného poradcu, triedneho učiteľa môže riaditeľ školy rozhodnúť o použití 

slovného hodnotenia. Podobne sa postupuje u žiakov talentovaných a mimoriadne nadaných. 

Pre všetkých vyššie uvedených zostaví škola – poverení pedagogickí pracovníci v spolupráci 

s výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom – individuálny vzdelávací plán, ktorý sú 

povinní rešpektovať všetci pedagogickí pracovníci školy. 

 

(10) Ak nie je možné žiaka klasifikovať pre vážne objektívne príčiny na konci prvého (a) 

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

klasifikácia žiaka mohla vykonať najneskôr do dvoch mesiacov (a) po skončení prvého 

polroka alebo (b) do 15. októbra. Ak nie je možné klasifikovať žiaka v náhradnom termíne, 

žiak sa za prvý polrok neklasifikuje (a), (b) opakuje ročník. 

 

(11) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa, 

keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie 

žiaka. Riaditeľ školy posúdi oprávnenosť žiadosti. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi 

zákonnému zástupcovi žiaka. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do 10 dní od 

vydania rozhodnutia. 

 

(12) Žiakovi piateho až deviateho ročníka, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný 

stupňom „nedostatočný“ najviac z dvoch predmetov, umožní riaditeľ školy vykonať opravné 

skúšky. Žiak koná opravné skúšky obvykle v posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí 

riaditeľ školy. Žiak môže v jednom dni robiť iba jednu opravnú skúšku. Ak žiak nepríde na 

opravné skúšky 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 

žiadosti zákonného zástupcu. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje: 

 žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, 

 žiakovi prvého stupňa základnej školy 

(14) K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania zákonný zástupca priloží vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

(15) Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 13 

písm. b, zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa zákonné predpoklady 

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

 

(16) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky z 

príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov 

komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie. 

 

(17) Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší:  

 na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka, 

 ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa 

„Školského zákona“, 

 ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel, 

 na návrh hlavného školského inšpektora. 

 

Individuálny učebný plán 

 

(18) Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu 

žiaka povoliť riaditeľ školy žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä 

tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným 

žiakom. 

 



(19) Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ 

školy so zákonným zástupcom žiaka 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) Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí, vykoná skúšky z vyučovacích 

predmetov, ktoré určí riaditeľ školy spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky 

ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. 

Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho 

roku, v ktorom má skúšku vykonať. 

 

(22) Žiaci, ktorí absolvujú individuálne vzdelávanie v zahraničí, vykonajú skúšku zo všetkých 

povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka okrem predmetov s 

prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však za všetky 

ročníky po ukončení štvrtého a deviateho ročníka základnej školy. 

 

(23) Žiakovi, 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 žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do 

príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka 

dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní. 

 

3.1.4 Kritériá hodnotenia žiaka 

 

Pri hodnotení práce žiaka 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 žiaka 

 hodnotenie zvládnutia rozvíjaných predmetových zručností 

 domácu prípravu a jej prezentáciu v škole 

 sebahodnotenie  

Metódy a formy používané učiteľom pri získavaní väčšiny podkladov pre hodnotenie: 

 pozorovanie z hľadiska prípravy žiaka na výučbu, práce pri vyučovaní, snahy, 

usilovnosti, výsledkov a sebahodnotenia 

 dialóg so žiakom vo všetkých častiach vzdelávania ( jeho príprava, práca, 

komunikácia, spolupráca s ostatnými, sebahodnotenia ) z hľadiska napĺňania 

cieľových spôsobilostí vzdelávania 

 testovanie a skúšky 

 rozhovory so zákonnými zástupcami žiakov 

 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 ako hodnotiaci subjekt: 

 pristupuje k hodnoteniu vzdelávacích činností žiaka s vedomím motivačnej funkcie 

hodnotenia a jeho formatívneho významu, 

 berie do úvahy dosiahnutie cieľov daného stupňa vzdelania, 

 rozvíja zručnosti sebahodnotenia a vzájomného hodnotenia žiakov, 

 pristupuje k hodnoteniu objektívne, s primeranou náročnosťou a pedagogickým 

taktom voči žiakovi, v prípade negatívneho hodnotenia poskytne žiakovi možnosť na 

dosiahnutie úspešnejšieho hodnotenia, 

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

učebné výsledky, ktoré žiak dosahoval za celé klasifikačné obdobie, 

 hodnotí žiaka zo všetkých aspektov vzdelávacích činností v danom predmete, kvalita i 

kvantita hodnotenia vytvára predpoklad objektívneho posúdenia vzdelávania žiaka, 

 oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a poukazuje na klady i nedostatky 

hodnotených činností, prejavov, výkonov, výsledkov, 

 rozvrhne písomné práce a ďalšie druhy skúšok rovnomerne v klasifikačnom období 

tak, aby žiak nebol nadmerne zaťažovaný, v tomto zmysle spolupracuje s triednym 

učiteľom, 

 je povinný viesť evidenciu o hodnotení žiaka, zabezpečí stanoveným spôsobom 

informovanie zákonného zástupcu žiaka 

3.1.5 Východiská pre stanovenie hodnotiacich stupňov: 

 

 úplnosť, celistvosť, presnosť a trvalosť osvojenia požadovaných cieľových vedomostí 

(faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov), 

 kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované vzdelávacie činnosti, 



 kvalita uplatňovania osvojených znalostí a zručností pri riešení vzdelávacích úloh, 

 kvalita práce s informáciami - zručnosť nachádzať, triediť a prezentovať informácie, 

 usilovnosť žiaka, snaha a jeho prístup ku vzdelaniu, 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho samostatnosť, tvorivosť, originalita 

 kvalita komunikatívnych zručností - presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková 

správnosť ústneho a písomného prejavu, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia - vedieť sa učiť 

 

3.1.6 Ukazovatele jednotlivých stupňov hodnotenia: 

 

Stupeň 1 ( výborný ) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, 

celistvo, presne a úplne chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované 

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 výstižný. Grafický prejav je presný a 

estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 

 

Stupeň 2 ( chválitebný ) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy v 

podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované 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 výstižnosti. Kvalita 

výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez 

väčších nepresností. 

 

Stupeň 3 ( dobrý ) 

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

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

požadovaných 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 vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti, grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov 

jeho činnosti sú častejšie nedostatky. 



 

Stupeň 4 ( dostatočný ) 

 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 

medzery. Pri vykonávaní požadovaných 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 závažné chyby. Pri využívaní vedomostí na 

výklad a hodnotenie javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 

chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa 

prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby vie žiak 

s pomocou učiteľa korigovať. 

 

Stupeň 5 ( nedostatočný ) 

 

Žiak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má 

v nich závažné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať požadované intelektuálne a 

motorické činnosti má podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností 

pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné 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 závažné nedostatky v správaní, presnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledkov jeho činnosti a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Závažné nedostatky a chyby 

nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

3.1.7 Klasifikácia a hodnotenie žiakov s vývinovými poruchami učenia 

 

 Hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia rieši príloha č. 2 k 

metodickému pokynu č. 22 / 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.. 

 Učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň poruchy, 

ktorý má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. 

 Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na 

predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. 

 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka učiteľ postupuje podľa odporúčaní špeciálneho 

pedagóga. 

 O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ 

informuje zákonného zástupcu žiaka po konzultácii so špeciálnym pedagógom. 



 Pri hodnotení učiteľ taktne posudzuje úroveň vedomostí žiaka nielen v porovnaní s 

rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na 

predchádzajúce výkony samotného žiaka. 

 Žiakovi s dysgrafiou a dysortografiou učiteľ umožní prejavovať svoje vedomosti 

najmä ústnou formou. 

 Žiakovi s dyslexiou sprístupní učiteľ zadanie úlohy v zvukovej podobe v tých 

predmetoch a úlohách, kde sa od žiaka vyžaduje presné porozumenie písanému 

zadaniu ( napr. slovné úlohy z matematiky, fyziky a pod. ). 

 Žiak s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou môže písať diktát alebo byť skúšaný 

písomnou formou z rôznych gramatických javov len za podmienky, že bol vopred 

pripravený špeciálnymi metodickými postupmi. Diktát hodnotí učiteľ slovne, 

spravidla vyčíslením počtu chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom 

 Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia žiaka s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou 

známkou v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa berú do úvahy výsledky, ktoré 

žiak dosahuje s pomocou kompenzačných pomôcok rovnocenne s výsledkami 

ostatných žiakov. 

 Žiakovi s dyskalkúliou učiteľ umožní používanie kompenzačných pomôcok podľa 

odporúčaní špeciálneho pedagóga. Výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom, sa 

posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov. 

 Žiakovi s VPU sa pri overovaní vedomostí formou samostatnej práce s textom, 

vypracovávaní textov a pod. vo všetkých vyučovacích predmetoch poskytuje dlhší čas 

ako ostatným žiakom. 

 Ak druh a stupeň VPU nedovoľuje žiakovi zvládnuť cudzí jazyk, môže riaditeľ školy 

rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia cudzieho jazyka. K rozhodnutiu pristúpi na 

základe odporúčania špeciálneho pedagóga a vyjadrenia zákonného zástupcu žiaka. 

 V predmetoch, v ktorých je preukazovanie dosahovaných výsledkov výrazne 

ovplyvnené VPU sa na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a po prerokovaní 

so zákonným zástupcom žiaka hodnotí slovne. 

 Pri hodnotení a klasifikácii sa u žiaka s VPU hodnotia jeho čiastkové výsledky podľa 

individuálneho vzdelávacieho plánu. Pri súhrnnom hodnotení sa okrem iného zohľadní 

i jeho prístup k školskej práci v príslušnom predmete ako aj domáca príprava na 

vyučovanie. 

3.1.8 Kritéria hodnotenia žiaka pri udelení výchovného opatrenia: 

 

a) Pochvaly a iné ocenenia 

 

(1) Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 

alebo statočný čin podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(2)Typy pochvál a ocenení: 

 individuálna ústna alebo písomná pochvala triednym učiteľom, riaditeľom, zástupcom 

zriaďovateľom pred kolektívom triedy alebo školy, 



 udelenie diplomu, vecnej odmeny – napr. za vzornú reprezentáciu školy, za 

umiestnenie v súťaži, za aktívnu prácu v žiackej rade, za výborný prospech, za vzorné 

plnenie úloh. 

 

(3) Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. 

 

b) Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny 

 

(1) Opatrenie na posilnenie disciplíny sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo 

opakované previnenie voči školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla 

zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti sa ukladá niektoré z opatrení: 

 napomenutie triednym učiteľom,  

 pokarhanie triednym učiteľom,  

 pokarhanie riaditeľom školy 

(2) Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po 

prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

(3) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. 

 

Správanie žiakov sa klasifikuje týmito stupňami: 

 

Stupeň 1 ( veľmi dobré ) 

Žiak uvedomele dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Správa 

sa slušne, taktne, zdvorilo a ohľaduplne, rešpektuje ostatných. 

 

 

 



Stupeň 2 ( uspokojivé ) 

Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku 

korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa 

svoje chyby napraviť. 

 

Stupeň 3 ( menej uspokojivé ) 

Správanie sa žiaka 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 ) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša 

korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 

spolužiakov. 

 

3.1.9 Komisionálne a opravné skúšky 

 

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

a) je skúšaný v náhradnom termíne, 

b) vykonáva opravnú skúšku, 

c) o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

e) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

f) plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

g) má povolené individuálne vzdelávanie, 

h) ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

 

 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. 

 Žiak môže v jeden deň vykonať preskúšanie len z jedného predmetu. 

 O komisionálnej skúške sa spíše protokol. 

 Riaditeľ školy oznámi výsledok preskúšania preukázateľným spôsobom žiakovi a 

zákonnému zástupcovi žiaka. V prípade zmeny hodnotenia na konci prvého alebo 

druhého polroku sa žiakovi vydá nové vysvedčenie. 

3.1.10 Informačný systém v hodnotení 

 

 Učiteľ informuje (s vedomím motivačného významu) žiakov o obsahu skúšok a 

činností, ktoré budú predmetom hodnotenia. 

 Učiteľ informuje žiaka o výsledku každého 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 žiak nebol nadmerne preťažovaný.  

 Učiteľ je povinný viesť evidenciu o hodnotení žiaka a zabezpečí stanoveným 

spôsobom informovanie zákonného zástupcu žiaka (žiacka knižka, konzultácie). 

 Učitelia jednotlivých predmetov informujú zákonných zástupcov na triednych 

aktívoch, prípadne počas konzultačných dní. 

 Triedny učiteľ alebo učiteľ informuje zákonných zástupcov vtedy, ak o to požiadajú. 

 Triedny učiteľ informuje zákonných zástupcov vždy v prípade mimoriadneho 

zhoršenia prospechu alebo správania, bezprostredne a preukázateľne. 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa neopiera len o ojedinelé hospitácie, ale aj o 

informácie, ako vyučujúci výučbu plánujú, ako si stanovujú ciele výučby, ako vyhodnocujú 

ich naplnenie a pod. 

Hodnotenie sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na základe: 

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, riaditeľské 

previerky, úspešnosť prijatia žiakov na strednú školu, a pod. ) 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi 

 



3.3 Hodnotenie školy 

 

Cieľom tohto hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené a aby aj verejnosť vedela, ako 

škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila vo svojom vzdelávacom programe. 

 

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 dôležitosti 

 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, vrátane návrhov a opatrení. 

 

Pravidelne budeme monitorovať : 

 Materiálno – technické podmienky vzdelávania 

 Prostredie – klímu školy 

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces (metódy a formy vyučovania) 

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania 

 Riadenie školy 

 Úroveň výsledkov práce školy 

Na zisťovanie úrovne stavu školy budeme používať tieto nástroje : 

 Dotazníky pre žiakov a rodičov 

 Dotazníky pre absolventov školy 

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

 SWOT analýza 

 

 

 



ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

Školský rok 2014/ 2015 

 

 

I. ročník - 24 ( + 2 ) žiakov 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Štátny program Školský program Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  8 1 9 

Prvý cudzí jazyk 0 1  

Anglický jazyk 

2 skupiny 

1 

Človek a príroda Prírodoveda 0,5 1,5 2 

Človek a 

spoločnosť 

    

Človek a hodnoty Etická Náboženská výchova 0,5 0,5 1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4  4 

Človek a svet 

práce 

    

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 2 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  2 

 

Poznámky: 

 1. cudzí jazyk - Anglický jazyk , trieda sa delí na 2 skupiny 

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý I. stupeň 

 



II. ročník - 22 žiakov 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Štátny program Školský program Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  6 2 8 

Prvý cudzí jazyk 0 2  

Anglický jazyk 

2 skupiny 

2 

Človek a príroda Prírodoveda 1  1 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda 1  1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatická výchova 1 2skupiny 1 

Človek a svet 

práce 

    

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  2 

 

Poznámky: 

 

 1. cudzí jazyk - Anglický jazyk, trieda sa delí na 2 skupiny  

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý I. stupeň 

 Informatická výchova sa delí na 2 skupiny 

 

 

 



III. ročník - 19 žiakov 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Štátny program Školský 

program 

Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  6 2 8 

Prvý cudzí jazyk 3 Anglický jazyk 

2 skupiny 

3 

Človek a príroda Prírodoveda 1 1 2 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda 1  1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 3 2 5 

Informatická výchova 1 2 skupiny 1 

Človek a svet 

práce 

    

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  2 

 

Poznámky: 

 1. cudzí jazyk - Anglický jazyk, trieda sa delí na 2 skupiny 

 Informatická výchova - trieda sa delí na 2 skupiny 

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý I. stupeň 

 

 

 

 

 



IV. ročník - 18 žiakov  

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Štátny program Školský 

program 

Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  6 2 8 

Prvý cudzí jazyk 3 Anglický jazyk 

2 skupiny 

3 

Človek a príroda Prírodoveda 1 1 2 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda 1  1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 3 2 5 

Informatická výchova 1 2 skupiny 1 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  2 

 

Poznámky: 

 1 cudzí jazyk - Anglický jazyk, trieda sa delí na 2 skupiny 

 Informatická výchova, trieda sa delí na 2 skupiny 

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý I. stupeň 

 

 

 

 



V. ročník - 10 žiakov  

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Štátny program Školský 

program 

Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

5  5 

Prvý cudzí jazyk 3 Anglický jazyk 3 

Druhý cudzí jazyk    

Človek a príroda Biológia 1 1 2 

Fyzika    

Chémia    

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1  1 

Geografia 1  1 

Občianska náuka 1  1 

Regionálna výchova 0 1 1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 3,5 1,5 5 

Informatika 0,5 0,5  

 

1 

Človek a svet 

práce 

Tvorba životného 

prostredia 

0 1  

 

1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 2 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 

 

 



Poznámky: 

 Cudzí jazyk - Anglický jazyk 

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý II. stupeň 

VI. ročník 16 žiakov 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Školský 

program 

Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

4 1 5 

Prvý cudzí jazyk 3 Aj / Nj 3 

Druhý cudzí jazyk 1 1  

Aj / Nj 

2 

Človek a príroda Biológia 1 1 2 

Fyzika 1  1 

Chémia 0,5 0,5  

 

1 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 0,5 1,5 

Geografia 1 0,5 1,5 

Občianska náuka 1  1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 0,5 0,5  

 

1 

Človek a svet 

práce 

    

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 



Poznámky: 

 Cudzí jazyk - trieda sa delí na skupiny - 1. skupina - Anglický jazyk, 2. skupina - 

Nemecký jazyk, druhý cudzí jazyk - opačne  

 Dejepis/Geografia - dotácia 0,5 hodiny týždenne sa zabezpečuje striedaním 1 hodiny 

každý druhý týždeň 

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý II. stupeň 

 

VII. ročník - 18 žiakov 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Školský program Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

4 1 5 

Prvý cudzí jazyk 3 Aj/Nj  3 

Druhý cudzí jazyk 1 1  

Aj/Nj 

2 

Človek a príroda Biológia 1,5 0,5 2 

Fyzika 1  1 

Chémia 0,5 0,5 

 

1 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 0,5 1,5 

Geografia 1 0,5 1,5 

Občianska náuka 1  1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 3,5 1,5 5 

Informatika 0,5 0,5  

2 skupiny  

1 

Človek a svet 

práce 

Svet práce 0,5 2 skupiny 0,5 

Technika 0,5 2 skupiny 0,5 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 



Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 

 

Poznámky:  

 Cudzí jazyk - trieda sa delí na skupiny - 1. skupina - Anglický jazyk, 2. skupina - 

Nemecký jazyk, druhý cudzí jazyk - opačne  

 Dejepis/Geografia - dotácia 0,5 hodiny týždenne sa zabezpečuje striedaním 1 hodiny 

každý druhý týždeň 

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý II. stupeň 

 

VIII. ročník - 18 žiakov 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Školský program Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

5  5 

Prvý cudzí jazyk 3 Aj/ Nj  3 

Druhý cudzí jazyk 1 1  

Aj/Nj 

2 

Človek a príroda Biológia 1 1 2 

Fyzika 2  2 

Chémia 1  1 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 0,5 1,5 

Geografia 1 0,5 1,5 

Občianska náuka 0,5 0,5 1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

0,5 0,5 

 

1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 0,5 0,5  1 



2 skupiny  

Človek a svet 

práce 

Svet práce 0,5 2 skupiny 0,5 

Technika 0,5 2 skupiny 0,5 

Umenie a kultúra Výchova umením 0,5 0,5 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 

 

Poznámky:  

 Cudzí jazyk - trieda sa delí na skupiny - 1. skupina Anglický jazyk, 2. skupina 

Nemecký jazyk, druhý cudzí jazyk opačne.  

 Dejepis/Geografia - dotácia 0,5 hodiny týždenne sa zabezpečuje striedaním 1 hodiny 

každý druhý týždeň 

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý II. stupeň 

 Svet práce - trieda sa delí na 2 skupiny  

 Technika - trieda sa delí na 2 skupiny 

 Informatika - trieda sa delí na 2 skupiny 

 

 

IX. ročník - 19 žiakov 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Školský program Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

5  5 

Prvý cudzí jazyk 3 Aj /Nj  3 

Druhý cudzí jazyk 1 1  

Aj/ Nj 

2 

Človek a príroda Biológia 1 1 2 

Fyzika 1  1 

Chémia 2  2 

Človek a Dejepis 2  2 



spoločnosť Geografia 1 1 2 

Občianska náuka 0,5 0,5 1 

Človek a hodnoty Etická / Náboženská 

výchova 

0,5 0,5 

 

1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 0,5 0,5  

2 skupiny  

1 

Človek a svet 

práce 

Svet práce    

Technika    

Umenie a kultúra Výchova umením 0,5 0,5 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 

 

Poznámky:  

 Cudzí jazyk- trieda sa delí na skupiny- 1. skupina Anglický jazyk, 2. skupina 

Nemecký jazyk, druhý cudzí jazyk opačne.  

 Etická výchova - vzhľadom na nízky počet žiakov 1 spojená vyučovacia hodina pre 

celý 1. stupeň 

 Informatika - trieda sa delí na 2 skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


