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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť školy  

Škola je plnotriedne organizovaná s maximálnou kapacitou 600 žiakov v 26 triedach. 

Počet tried podľa ročníkov:     

    Ročník  počet tried  počet žiakov 

      1.   3   71 

 2.   3                     74 

       3.   3                             61 

        4.   4                            84 

 

        5.   3          64                 

        6.   3          64                 

        7.   2                   47 

        8.   3      59                    

        9.   2                 46         

 

Škola sa nachádza v príjemnom mestskom prostredí, s dobrou dopravnou dostupnosťou, je  
obklopená zeleňou v MČ Bratislava-Ružinov. Hlavnú budovu obklopuje udržiavaný priestranný 
verejne prístupný rekreačno-športový areál.  
 

2. Charakteristika žiakov  

Školu navštevujú prevažne žiaci z regiónu Prievoz, ale i deti z iných častí Ružinova. V menšej 
miere do školy prichádzajú i deti z okolitých obcí. Od počiatku vojnového konflitu medzi Ruskom 
a Ukrajinou pribudli aj žiaci z Ukrajiny. 

So žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pracujú predovšetkým školská 
špeciálna pedagogička, psychologička z príslušného CPPPaP a výchovná poradkyňa, ktoré majú  
viacročné odborné skúsenosti a výborné výsledky práce. So žiakmi s poruchami vývinu jazyka 
a reči pracuje školská logopedička. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

V škole je zamestnaných 50 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov (vrátane školského 

špeciálneho pedagóga). Učitelia sa každoročne zapájajú do rôznych aktivít, školení a ďalšieho 

vzdelávania učiteľov, zúčastňujú sa ponúkaných seminárov, kurzov, pracovných stretnutí, 

webinárov s rôznym zameraním, s dôrazom na modernizáciu vyučovacieho procesu, na rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov, ako aj na praktické využitie IKT vo vyučovacom procese. 



 4 

Priebežne vykonávajú I. a II. atestáciu, absolvujú štúdiá rôzneho stupňa vo svojom odbore. 

Zúčastňujú sa prípravy a realizácie množstva rôznorodých projektov. 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov: 

- kvalifikovanosť na príslušný odbor vyučovania 

- adaptačné vzdelávanie 

- 1. a 2. atestácia 

- doplňujúce štúdium v oblasti počítačovej a čitateľskej gramotnosti a cudzích    

          jazykov 

- priebežné doplňujúce odborné štúdium  

- špecializačné štúdium (výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg...) 

- inovačné, aktualizačné štúdium 

 

4. Projekty 

Žiaci a učitelia školy sú zapojení do dlhodobých i krátkodobých projektov, v ktorých aktívne 
pracujú: 

Dlhodobé 

Škola podporujúca zdravie od od 1.8.2001  koordinátorka Mgr. Chaternuchová 

Čas premien    od 1.9.2006  zodpovedná Mgr. Vaňová 

Modrá škola    od 1.9.2008  zodpovedná RNDr. Piovarčiová 

Krimichémia    od 1.9.2008  zodpovedná Ing. Kulíková  

Recyklohry    od 1.9.2010  zodpovedná RNDr. Piovarčiová 

Olománia    od 1.9.2013  zodpovedná Janka Miklášová 

Európsky týždeň športu  od 1.9.2016  zodpovedná Mgr. Sťahuliaková 

Ideme hrať ping-pong   od 1.4.2017  zodpovedný Mgr. Horbaľ 

Fenomény sveta   od 1.9.2018  zodpovedná RNDr. Piovarčiová 

Krátkodobé  

EKO projekty       zodpovedná RNDr. Piovarčiová 

Viem, čo zjem       zodpovedná RNDr. Piovarčiová 

Európa v škole      zodpovedná Mgr. Sekajová 

Detský čin roka      zodpovedný Mgr. Mišenčíková   

Tenis do škôl       zodpovedná Mgr. Hasajová 

Spoznám NR SR      zodpovedná Mgr. Kostelníková 

Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu   zodpovedná RNDr. Piovarčiová 

Projekt  Fast Heroes       zodpovedné Mgr. Vargová 

Čitateľský maratón      zodpovedná Mgr. Koplíková 

Krokus – Šafrán      zodpovedná RNDr. Piovarčiová 

Vlastné projekty 
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Rok pozdravov 

oblasť národného povedomia 

oblasť čitateľskej gramotnosti 

oblasť finančnej gramotnosti 

oblasť polytechnickej výchovy 

 

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Škola spolupracuje s rodičmi na veľmi dobrej úrovni. Rodičovské združenie pomáha škole 

materiálne aj finančne. Podieľa sa na organizovaní mimoškolských aktivít, ako sú ŠvP, školské 

výlety či exkurzie,  spoločenské a kultúrne podujatia. Rodičia sa stretávajú minimálne jedenkrát 

ročne na zasadnutí predsedov triednych aktívov a trikrát na triednych schôdzkach.  

Štyria rodičia školy sú členmi rady školy, ako poradného orgánu. Zasadajú minimálne dvakrát 

ročne. V škole sa v spolupráci s rodičmi a zamestnancami školy vytvorilo občianske združenie, 

ktorého cieľom je najmä finančná pomoc škole.  

Škola prostredníctvom výchovnej poradkyne a školskej špeciálnej pedagogičky úzko  

spolupracuje pri výchove a vzdelávaní žiakov s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie na Nevädzovej ulici a spoločne s koordinátorkou pre túto oblasť 

pomáhajú eliminovať  nevhodné sociálno-patologické prejavy žiakov.  

Pedagógovia sa spolupodieľajú aj na príprave budúcich učiteľov. Už niekoľko rokov im 

odovzdávajú svoje odborné skúsenosti, študentom pomáhame pri diplomových prácach 

realizáciou dotazníkov a odbornými radami. 

Nemalá spolupráca je aj so športovými klubmi. Poskytujeme im priestory pre športovú činnosť 

mládeže, ale i dospelých. 

V škole sídli súkromná i verejná základná umelecká škola. 

 

6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Škola disponuje 26 kmeňovými triedami, dvoma triedami na výučbu INF, moderne vybavenou 

samostatnou učebňou školskej špeciálnej pedagogičky a klubovňou, ktorá je k dispozícii pre 

činnosť školského klubu detí. Z finančných prostriedkov získaných z projektu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Modernejšia škola“ určených na 

inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sme upravili 

priestory pri hlavnom vchode, novým nábytkom sme zariadili 6 kmeňových tried (I. a II. ročník), 

zriadili sme príručnú školskú miniknižnicu, oddychové zóny pre žiakov, učiteľov aj návštevníkov 

školy a vynovili miestnosť školského špeciálneho pedagóga. V školskom areáli pribudli dve nové 

detské ihriská a zrevitalizovalo sa ihrisko na plážový volejbal. 

Zriadené a využívané sú aj odborné učebne  a športoviská: 

- odborné učebne pre vyučovanie fyziky, biológie a chémie, obe s interaktívnymi tabuľami, 

počítačom pre učiteľa a dataprojektorom,  
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- dve  učebne informatickej výchovy  s  interaktívnými tabuľami a dataprojektormi vybavené 

PC a notebookmi, 

- jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou a 16 notebookmi, 

- školská knižnica s interaktívnou tabuľou a 24 iPad-mi, 

-     zrekonštruovaná učebňa výtvarnej výchovy s počítačom a dataprojektorom,   

-     zrenovovaná veľká a malá telocvičňa so šatňami a sociálnymi zariadeniami, 

- zrekonštruovaná bežecká dráha, vybudované streetbalové ihrisko, workoutové ihrisko a 

novovybudovaný vonkajší priestor na stolný tenis v areáli školy, 

- škola vlastní digitálny fotoaparát a digitálnu kameru, CD-rádioprehrávače, zvukovú 

aparatúru,   

- kabinety vybavené učiteľskými počítačmi s tlačiarňami a internetom 

- kopírovacie stroje 

- tri kmeňové triedy sú vybavená interaktívnou tabuľou s príslušenstvom 

- všetky  triedy sú vybavené počítačom, dataprojektorom a plátnom. 

 

Odborné učebne poskytujú vhodný priestor umožňujúci napĺňať ciele a požiadavky na 

vzdelávanie a výchovu žiakov  v zmysle inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

Vybavenie kabinetov je na primeranej úrovni, priebežne v nich obnovujeme a dopĺňame 

didaktické pomôcky, modernizujeme ich materiálno-technické vybavenie, a to  aj vďaka 

projektu Podpora polytechnickej výchovy. Všetky odborné učebne a kabinety sú pripojené na 

internet. Moderné učebné pomôcky pomáhajú pri tvorivejšom a efektívnejšom vyučovaní. 

 

Súčasťou školy je aj rekonštruovaná školská jedáleň. Rekonštrukciou sa zväčšila jej kapacita 

a zlepšili sa jej akustické vlastnosti. Je vybavená sčasti novým nábytkom a kvalitným zariadením 

do kuchyne.  

 

V školskom klube detí sa podobne priebežne vykonávajú rôzne úpravy priestorového 

a materiálneho vybavenia, herňa sa neustále dopĺňa o nové hračky, hry a pomôcky pre 

mimovyučovaciu činnosť. 

 

Celá budova školy je zateplená, s plastovými oknami a žalúziami, vyhovujúcimi sociálnymi 

zariadeniami v budove školy, v telocvični aj školskej jedálni a vo väčšie tried aj novým nábytkom. 

Interiér školy krášli átrium, slúžiace ako zelená trieda. 

K zverenému majetku pristupujeme ako každý dobrý hospodár, venujeme mu starostlivosť vo 

forme neustálej údržby.  

      

7. Škola ako životný priestor  
 

Tradične kladieme dôraz na bezpečné, upravené, čisté a estetické prostredie nielen tried, ale aj 

chodieb a ďalších miestností i priľahlého školského areálu. Usilujeme sa, aby sa žiaci 

i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie a po všetkých stránkach bezpečne. Aktuálne 

informujeme o aktivitách školy na informačných tabuliach, nástenkách, webovom sídle školy 

a najnovšie aj na facebookom profile. Podporujeme budovanie priateľskej atmosféry medzi 

žiakmi navzájom, ale aj medzi všetkými participantmi výchovy a vzdelávania, medzi 
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žiakmi, pedagógmi a rodičmi, a to organizovaním rôznych spoločenských, športových 

a kultúrnych akcií. 

  

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 
vzdelávaní  
 

Pre žiakov i zamestnancov vytvárame v priestoroch školy bezpečné a zdraviu vyhovujúce 

podmienky pre výkon práce a vzdelávanie. Na začiatku školského roka sú žiaci aj ich rodičia 

oboznámení so školským poriadkom. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

s dôrazom na špecifiká práce v odborných učebniach. Pre zamestnancov školy sa konajú 

pravidelné školenia. Pravidelne sú realizované i kontroly zamerané na bezpečnosť a ochranu 

zdravia, potrebné revízie sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy.  Prípadné zistené 

nedostatky sa odstraňujú podľa ich výsledkov.  

 

I. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Pedagogický princíp školy -  ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať na  prípravu žiakov pre život, ktorý od nich vyžaduje, 
aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

 
Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené 
zažiť  úspech. 

 
Škola umožní všetkým žiakom podľa ich schopností získať dostatočné všeobecné vedomosti 

a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.  

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 

 
Dosiahnuť zvýšenie čitateľskej a finančnej gramotnosti, ako aj  gramotnosti v oblasti IKT žiakov 
v našej škole. 
 
Prostredníctvom environmentálnej výchovy viesť mladých ľudí k zodpovednosti za svoje 

správanie. Zapájanie sa do viacerých ENV projektov.  

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 
zameraním na komunikatívnosť a s prihliadnutím na schopnosti jednotlivých  žiakov. 

 
Podporovať záujmovú činnosť žiakov, naučiť ich správne a efektívne  využívať voľný čas. 

 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania  
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Strategickým cieľom je premena našej školy na modernú školu so zameraním využiť inovatívne 

metódy a formy práce prostredníctvom informačno – komunikačných technológií. 

Z charakteristiky školy vyplýva, že na túto zmenu sme pripravení tak materiálne, ako 

i odbornosťou pedagógov. 

Špecifickým cieľom je vytvoriť taký výchovno-vzdelávací program, ktorý bude klásť dôraz na 

podporu kľúčových kompetencií žiakov v oblasti materinského a cudzieho jazyka a v oblasti 

prírodovedných predmetov.  

 

Stupeň vzdelania  

ISCED 1 - primárne vzdelávanie (1. stupeň) 

ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň) 

 
 

A/    ISCED 1 - primárne vzdelávanie  
 
Program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má zabezpečiť hladký prechod 

z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom 

stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z  ich osobného poznania a vlastných 

skúseností. Východiskovým bodom sú aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy 

a záujmy rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho 

budúci akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho 

k neznámemu pri nadobúdaní skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú 

spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.  

V  tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté 

skúsenosti a zážitky z hrového a učebného prostredia rovesníkov. Osobitne významné je aj 

poskytovanie možností rozvíjať jeho  potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, 

pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti. Priateľská a ústretová 

klíma podnecuje žiakov k činnostiam poznávania, konania, hodnotenia a dorozumievania sa 

i porozumenia si, ktoré podporujú účastnícke učenie sa  a  celostný rozvoj ich osobnosti. 

a/  Ciele primárneho vzdelávania  

U žiakov 1. stupňa rozvíjať kľúčové spôsobilosti ako základ všeobecného vzdelania   

prostredníctvom nasledujúcich cieľov školy:    

- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 
prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať 
svoje okolie /vzdelávacia oblasť – Príroda a spoločnosť/ 

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého /vzdelávacia oblasť – Jazyk 

a komunikácia, Zdravie a pohyb/ 
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- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo  myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym  riešením 

problémov /vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami/   

    -    vyvážene rozvíjať  u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumievať si, hodnotiť 

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie 

/vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty/ 

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov,  účinne  spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť 

a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu 

kultúrnemu a prírodnému okoliu, viesť žiakov k tolerancii  a k akceptovaniu iných ľudí, 

ich  duchovno-kultúrnych hodnôt, /vzdelávacia oblasť  –  Človek a hodnoty/ 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať /vzdelávacia oblasť –  

Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb/ 

 Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových 

spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. 

Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu 

celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a  

metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity 

uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej  činnosti.  

b/    Profil absolventa primárneho stupňa  

Žiak 1. stupňa  má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, 

prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník 

(celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý 

ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania 

materinského a cudzieho jazyka.  

Žiak má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

- sociálne komunikačné spôsobilosti 

 

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

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 doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať, 
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- na základnej úrovni využíva technické prostriedky  pre osobnú komunikáciu, 

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a  preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie, 

- 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, 

 

- spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
  

       - používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), rozvíja si schopnosť 

objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii   poznatkov, 

 

- spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie  

    -  žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní           

        a učení sa, 

    - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie   

       a písanie na počítači, 

    - dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

    - rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu  

      a mobilných telefónov,   

 

- spôsobilosť  učiť sa učiť  

- získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 

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

činnostiach, 

- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok,  akceptuje spätnú väzbu 

a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti, 

 
- spôsobilosť  riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať 

ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie 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, 
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- osobné, sociálne a občianske spôsobilosti  

- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj, 

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 

- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni 

svoje fyzické a duševné zdravie, 

- kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie 

odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 

- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských 

pravidiel,  je zodpovedný a dodržiava dohody,  

- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, 

diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, 

- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede 

a dobrých medziľudských vzťahov, 

 

- 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 na vkus, 

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám a sociálnym pozíciám, 

je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

c/   Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

ostatného ročníka   primárneho stupňa  základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní       

1. stupňa je vysvedčenie s doložkou.  Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule 

pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania.  

 

B/   ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie  

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a 

plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie.   

Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup 

pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností.  
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Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní 

nových znalostí a ďalšom rozvoji spôsobilostí žiakov. 

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov 

zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti 

v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - 

vyššom sekundárnom vzdelávaní.  

 

a/   Ciele nižšieho sekundárneho vzdelávania 

- primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a 

znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,  

- jasné povedomie národného  a svetového kultúrneho dedičstva,  

- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti,   

-     osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,  

- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

- osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa,  

- osvojenie si základov komunikačných spôsobilostí  a spolupráce,   

- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.  

 

b/    Profil absolventa  nižšieho sekundárneho vzdelávania     

    Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex 

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi 

poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do 

spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať.  

Ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom 

živote.  

Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú 

uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas 

celého života. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti sa navzájom prelínajú. Získavajú sa ako produkt 

celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu 

a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v  rámci školy. Nadväzujúc na spôsobilosti  získané 

v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho 

vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa  

- je schopný využívať (svoje) osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje  svoje   

silné a slabé stránky,  

- dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných 

a mimopracovných) životných situáciách,  

- dosiahol základnú úroveň  motivovanosti k celoživotnému  učeniu sa,  
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- sociálne komunikačné spôsobilosti  

- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie,  

- ovláda slovnú zásobu v  primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom 

cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť  hovorenému slovu, 

dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty, 

- uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje  primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie, 

 

- spôsobilosť  riešiť problémy   

- má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí 

a schopností získaných v rámci základného vzdelania,  uplatňuje základné logické 

operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov, 

- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje 

rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti 

poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných, 

- spôsobilosti občianske 

- chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý 

svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná 

a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo,  

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

ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti, 

- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti, 
 

- spôsobilosti sociálne a personálne 

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

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,   

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

vzájomnej ohľaduplnosti, 

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

svoje správanie,  

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

(aktuálny) osobný rozvoj a osobné ciele, 

 

- spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

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

vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia,vie oceniť 

interkultúrne  dedičstvo a historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 
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- spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať  v  

oblasti vedy a techniky 

- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické 

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

diagramy, grafy, tabuľky), 

- má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia  používať postup uplatňovaný 

vo vede na primeranej úrovni,  
 

- digitálna spôsobilosť   

 -    rozvíja spôsobilosti  založené na základných zručnostiach v oblasti IKT,  

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

- vytvára jednoduché tabuľky a grafy, 

- využíva zručnosti pri kreslení  v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií, 

- rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v 

iných predmetoch, 

 

- spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti   

- navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch,  

schopnosť plánovať a riadiť prácu.  

 

 

c/ Stupeň vzdelania 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní 

podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na  vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné 

základné  vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni ISCED 2B 

môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník. 

Dosiahnutie tohto  stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou 

pokračovania v ďalšom štúdiu.  

 

3. Pedagogická stratégia  
 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické 

usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní 

a učení.  
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Cieľom výberu metód a foriem práce je rozvíjať kľúčové spôsobilosti žiakov  v súlade so zámermi 

školy.  

Výučbu podporujeme pomocou modernej didaktickej techniky a využívaním IKT, tvorbou 

samostatných a tímových projektov, dlhodobými samostatnými prácami. Podporujeme 

prezentáciu a obhajobu výstupov, ako i praktickú výučbu. Dôraz kladieme na samostatnosť 

a zodpovednosť za učenie.  

Využívané formy vyučovania: integrované - vo veľkej miere v primárnom vzdelávaní, skupinové, 

individuálne, vyučovanie v rôznom prostredí - vychádzajúc z obsahu vyučovania, exkurzie, 

športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním - návšteva 

divadla, koncertov, múzeí, galérií, besedy, prednášky, výchovné koncerty a pod. Osvedčenou 

formou je blokové vyučovanie, ktoré umožní zefektívniť výučbu prepojením viacerých 

predmetov a zníži záťaž žiakov. 

 

4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, pre ktorého je potrebné, okrem 

typických podmienok, zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania.  

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby /ďalej ŠVVP/ vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia 

alebo nadania, alebo  vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom alebo málo podnetnom prostredí, 

zohľadnenie ktorých mu zabezpečí primeraný rozvoj schopností a rovnocenný prístup 

k vzdelávaniu. Diagnostikuje ich školské zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva. 

ŠVVP je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) 

výchovy a vzdelávania.  

 

Žiak so ŠVVP je spravidla: 

a) žiak  so zdravotným znevýhodnením, t.j.  

 

- žiak so zdravotným postihnutím  (s mentálnym, sluchovým, zrakovým, 

  telesným postihnutím,  s narušenou komunikačnou schopnosťou, s  autizmom alebo    

  inými  pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím);   

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity      

  a pozornosti,  s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným   

  psychomotorickým vývinom), žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak    

  s poruchou správania; 
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b) žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia; 

 

c) žiak s nadaním, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie   

    diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Cieľom  výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných 

cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné 

mechanizmy a aby plnohodnotne vnímali a prežívali vlastný život.  

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v triedach alebo 

výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy. Ak má takýto žiak ŠVVP, je vzdelávaný 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program  /ďalej IVP/ je súčasťou povinnej dokumentácie 

žiaka so ŠVVP, individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; 

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok  

- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných. 

 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 

zodpovedali ŠVVP konkrétneho žiaka. 

IVP vypracováva triedny  učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími 

zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

Ak je žiakovi so ŠVVP potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých 

vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom ako súčasť IVP Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu  

obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva 

príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou IVP, sa vypracováva 

len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov 

daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy.   

IVP sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych ŠVVP žiaka. Žiak 

môže mať ŠVVP  počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, o čom 
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rozhodujú výsledky odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovnej prevencie 

a poradenstva.  

Prípadné zmeny sú  konzultované so zainteresovanými odborníkmi a je s nimi oboznámený aj 

zákonný zástupca žiaka. IVP  podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a 

zákonný zástupca žiaka.  

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v našej škole prebieha v bežných triedach na 1. a 2. stupni školy 

formou individuálnej integrácie a podľa IVP spracovaného na základe učebných plánov bežných 

tried. 

Do integračného programu sú zaradení žiaci, ktorí majú zariadením výchovného poradenstva 

a prevencie diagnostikované ŠVVP a rodičia takýchto žiakov požiadajú vedenie školy o zaradenie 

do individuálnej integrácie. 

 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia: 

 

Vzdelávací proces žiakov s vývinovými poruchami učenia /VPU/ sa svojím obsahom  zásadne 

nelíši od vzdelávania ostatných žiakov. Vyučujúci na všetkých predmetoch pristupujú k týmto 

žiakom individuálne, poskytujú im dostatok času na vypracovanie úloh, zadávajú im upravené 

alebo vopred precvičené úlohy, využívajú kompenzačné a didaktické pomôcky, v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom aj špeciálne učebnice a pracovné listy, kladú dôraz na ústne metódy 

práce a preverovania vedomostí, zaraďujú do vyučovania relaxačné cvičenia a upokojujúce 

činnosti. 

Vzhľadom na to, že sa poruchy spočiatku prejavujú hlavne v slovenskom jazyku a matematike, 

sú žiakom s VPU ponúknuté hodiny individuálnych a skupinových reedukačných cvičení 

realizované školským špeciálnym pedagógom, ktorý v rámci vyučovania pracuje s vybranými 

žiakmi s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie a reedukácie týchto porúch. Hodiny sú 

realizované v triede špeciálneho pedagóga, kde sú zabezpečené pomôcky, učebnice, pracovné 

listy i počítač s výukovými programami. Ťažisko náprav je na 1.stupni. Starostlivosť je dlhodobo 

ponúkaná i žiakom 2. stupňa školy, ktorí môžu na reedukačné cvičenia prichádzať 

i v popoludňajších hodinách.  

 

Žiaci so zdravotným postihnutím: 

 

Vo vzdelávaní žiakov so zdravotným postihnutím škola spolupracuje so Špeciálnopedagogickou 

poradňou /ŠPP/ pre daný druh postihnutia, špeciálnymi školami a zainteresovanými 

odborníkmi. Garantom spolupráce je školský špeciálny pedagóg a výchovný poradca školy. Vo 

vyučovaní využívame alternatívne metódy výuky, rešpektujeme individualitu a potreby žiaka, 

zohľadňujeme stupeň a mieru postihnutia pri hodnotení výsledkov vzdelávania, zaraďujeme 

žiakov do menej početných tried podľa miery postihnutia a odporúčaní špeciálnopedagogickej 

poradne, vypracovávame pre žiakov IVP a zabezpečujeme špeciálnopedagogický servis 

školského špeciálneho pedagóga v podobe metodických a edukačných cvičení organizovaných 

v triede špeciálneho pedagóga vo vyučovacom i mimovyučovacom čase. 
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Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na 

sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj 

mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a 

neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Pre úspešné 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je dôležité, aby učitelia žiakov a ich 

rodinné prostredie dobre poznali. Potom dokážu zvoliť  vhodné prístupy a vytvárať v triede i v 

škole priaznivú spoločenskú klímu. 

V spádovej oblasti školy v súčasnosti nie sú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

V prípade potreby bude škola pružne a operatívne reagovať na prítomnosť takýchto žiakov 

v triedach, venovať im špecifickú starostlivosť a podľa naliehavosti zabezpečí niektoré z týchto 

podmienok: 

- individuálnu alebo skupinovú starostlivosť 

- spoluprácu s rodičmi 

- menší počet žiakov v triede (podľa ekonomických možností školy) 

- zodpovedajúce metódy a formy práce 

- pravidelnú komunikáciu a spätnú väzbu 

- spoluprácu so psychológom, špeciálnym pedagógom, prípadne s ďalšími odborníkmi 

v rozsahu, ktorý potrebujú. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním 

Žiaci s intelektovým  nadaním majú svoje špecifické vzdelávacie potreby, na ktoré naša 

škola pružne reaguje a vytvára pre nich vhodné podmienky na rozvoj ich schopností a 

vzdelávania. Takíto žiaci môžu disponovať jedným, ale i niekoľkými druhmi nadania. Obvykle ide 

o deti, u ktorých pedagogicko-psychologická poradňa diagnostikuje nadpriemerné pásmo 

intelektu alebo vyššiu mieru nadania. Na žiadosť rodičov sú tieto deti vzdelávané formou 

individuálnej integrácie v bežnej triede školy. Spravidla pred začiatkom školského roka sa pre ne 

vypracováva IVP, podľa ktorého v priebehu školského roka pracujú. IVP vychádza z vyšetrení a 

odporúčaní pedagogicko-psychologickej poradne, učebných dokumentov a rešpektuje potreby 

konkrétneho žiaka. Vypracováva ho triedny učiteľ spolu so psychológom a špeciálnym 

pedagógom a jeho platnosť je jeden školský rok. Súhlas s IVP vyjadruje riaditeľ školy, zákonný 

zástupca žiaka i pedagogicko-psychologická poradňa. 

Našu ponuku pre vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním sme zatiaľ stanovili nasledovne: 

- podľa možností školy zaraďovať žiakov do menej početných tried a zabezpečiť 

vyučujúcich, ktorí absolvovali kurz vzdelávania pre týchto žiakov; 

- umožniť žiakom individuálnu prácu s doplnkovou náučnou literatúrou; 

- umožniť žiakom pracovať s výukovými programami na počítači, riešiť problémové úlohy; 

- umožniť žiakom získané vedomosti prezentovať formou referátov k preberanému učivu; 

- umožniť väčšiu sebarealizáciu v skupinových prácach /poverenie vedením skupín/; 

- podporovať účasť žiakov v predmetových súťažiach, olympiádach; 
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- zvážiť účasť na vyučovaní niektorých predmetov so staršími žiakmi; 

- umožniť žiakom doplniť, rozšíriť a prehĺbiť základný vzdelávací obsah; 

- umožniť prestup do vyššieho ročníka /na základe odorúčania Pedagogicko-

psychologickej poradne a úspešnom absolvovaní rozdielových skúšok/; 

- podporovať žiakov s pohybovým nadaním rozvojom pohybových aktivít a účasťou 

v školských i mimoškolských športových súťažiach a olympiádach; 

- žiakom s výtvarným nadaním ponúknuť rôzne aj náročnejšie výtvarné techniky 

a podporovať rozvoj ich nadania aj v mimoškolských aktivitách; 

- žiakom s hudobným nadaním umožniť na hodinách hudobnej výchovy doprevádzanie na 

hudobnom nástroji, predspievanie piesne; 

- zabezpečiť spoluprácu s Pedagogicko-psychologickou poradňou a školským špeciálnym 

pedagógom. 

 

Popri starostlivosti o rozvoj vzdelania a nadania týchto žiakov sa snažíme aj o ich výchovu 
k rovnocennému prístupu k menej nadaným spolužiakom, k tolerancii a ochote pomáhať 
slabším, nakoľko nie je výnimkou, že žiak vynikajúci v jednej oblasti je v inej iba priemerný. 

Škola má snahu vytvárať žiakom špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie 
a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

 

5. Začlenenie prierezových tém  

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov I. aj II. stupňa. 

Prierezová téma:  

 Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  
     realizácia: v  matematike, prírodovede, vlastivede, v ostatných výchovných                        
     predmetoch  
     forma: vychádzky, návšteva dopravného ihriska, ukážka práce polície, projekty  
  

 Environmentálna výchova  
      realizácia:  v prírodovedných predmetoch, biológii, výtvarnej výchove 
 forma: praktická činnosť, projekty a exkurzie 
 projekty - Farby Zeme, Recyklohry, OLOmpiáda  
 

 Mediálna výchova 
 realizácia: v slovenskom jazyku, informatike, výchovných predmetoch 
 forma: projekty, besady, návštevy inštitúcií - exkurzie, školský časopis, školský rozhlas,  
      spolupráca s Ružinovskou televíziou 
 

 Multikultúrna výchova  
 realizácia: v slovenskom jazyku, geografii, etickej výchove, občianskej náuke,     
 dejepise, vo výchovných predmetoch 
 forma: projekty, besedy, exkurzie 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/medialna_isced1.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/multikulturna_vychova_isced1.pdf
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 Ochrana života a zdravia  
 realizácia: v prírodovede, vlastivede, biológii, geografii, telesnej výchove,     
 informatike 
 forma: didaktické hry v prírode, účelové cvičenie, športové súťaže, ukážky   
 záchranných zložiek, projekt - Škola podporujúca zdravie 
 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
  realizácia: vo výchovných predmetoch, biológii, prírodovede 
  forma: besedy, rozhovory  
 

 Osobnostný a sociálny rozvoj  
 realizácia: prioritne v etickej výchove, občianskej náuke 
 forma: sebareflexia, rozhovory, besedy, spolupráca s CPPPaP 

 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  
 realizácia: v slovenskom jazyku, vlastivede, geografii, dejepise, výtvarnej  výchove 
 forma: folklórny krúžok, besedy, vychádzky, prezentácie, výstavy, projekty 
      

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 realizácia: vo všetkých predmetoch 
 spôsob: na vyučovaní 
 

 Finančná gramotnosť   
 realizácia: vo všetkých predmetoch 
 spôsob: FINQ, "predajné burzy", návšteva banky, obchodov, besedy 

  
           

II.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

 

V rámci vnútorného systému hodnotenia kvality sa zameriavame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

Funkcia    informatívna 
  korekčná 

motivačná 
 
 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

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

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

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/prierez/ochrana-zdravia/ochrana_zivota_a_zdravia_isced1.doc.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/regionalna_vychova.pdf
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postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy (príloha č. 2 metodického pokynu – Zásady hodnotenia žiaka 

so ZZ začleneného v ZŠ) 

Kritériom na hodnotenie žiakov je dosiahnutá úroveň v oblasti obsahového a výkonového 

štandardu, ktorý je súčasťou tematického výchovno - vzdelávacieho plánu každého predmetu, 

vychádzajúc z učebných osnov a učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Rodič sa s 

týmito dokumentmi môže oboznámiť u príslušného vyučujúceho a sú k nahliadnutiu aj na 

vedení školy. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

budeme brať do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia na ich školský výkon. Hodnotenie 

žiakov v našej škole je klasifikáciou všetkých predmetov okrem  etickej a náboženskej výchovy 

vo všetkých ročníkoch. Žiak aj rodič má takto vždy prehľad o úrovni nadobudnutých 

kompetencií. Žiak je neklasifikovaný z predmetu, ak bol z neho zo zdravotných dôvodov 

vylúčený. Počas roka žiak nesmie prechádzať z voliteľných predmetov na iné. 

I. stupeň 

Slovné odpovede hodnotiť priamo na hodine. Informovať rodičov prostredníctvom 

žiackej knižky, IŽK a zrkadielka pre žiakov, na triednom aktíve, informačnom dni, 

konzultačných hodinách. Portfólio žiaka poskytne triedny učiteľ rodičovi k nahliadnutiu. 

Všetky predmety okrem etickej a náboženskej  výchovy sa hodnotia známkou. 

II. stupeň 

Verbálne odpovede hodnotiť priamo na hodine. Písomné odpovede vyhodnotiť 

najneskôr do 5 dní. Žiakov oboznámiť o klasifikovaní, o chybovosti, následné odstránenie 

chýb a výklad. Rodičov oboznámiť o klasifikácii prostredníctvom žiackej knižky, IŽK, na 

triednych aktívoch, informačných dňoch a konzultáciách. Všetky predmety sa hodnotia 

známkou okrem etickej a náboženskej výchovy.  

Hodnotiace kritériá jednotlivých predmetov sú súčasťou dokumentácie MZ a PK a rodičia 

budú o nich informovaní na rodičovských združeniach, k nahliadnutiu sú u príslušných  

vyučujúcich. 

Hodnotenie správania 

Každé porušenie školského poriadku je riešené  zápisom do klasifikačného hárku a žiackej 

knižky. Vždy na konci hodnotiaceho obdobia sa zápisy konkrétneho žiaka spočítajú. Žiak 

tak má prehľad o opatrení, ktoré mu bude za uplynulé obdobie udelené. Podrobne sú 

opatrenia definované v školskom poriadku. 

Budeme dbať na to, 
 
- aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných, 
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- aby sme hodnotenie realizovali  na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 
budeme sledovať vývoj žiaka /súčasť dokumentácie MZ a PK/, 

 

- aby sme pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami  zohľadňovali možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 
výkon, 

 
- aby sme odlišovali hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania, 
 
- aby sme pri hodnotení žiakov využívali  viaceré formy získavania spätnej väzby,               

sledovali kvalitu ich výstupov, zameriame sa na priebežné, formatívne hodnotenie, 
vyzdvihneme  u žiaka to, čo dokázal, pri nedostatkoch vhodne usmerníme. 

  

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

Kontrolu a hodnotenie zamestnancov vykonáva riaditeľ školy so svojou zástupkyňou, prípadne 

osobami nimi poverenými dodržiavajúc zákon č. 138/2019 o pedagogických a odborných 

zamestnancoch. 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov bude prebiehať  formou:  

 pozorovania (hospitácie) 

 príležitostných rozhovorov  

 sledovania výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické 

testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 

stupeň školy 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 záverečným 

pohovorom 

 vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“). 

 
 

3. Hodnotenie školy  

 

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

o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené. Ďalším cieľom hodnotenia školy je poskytnúť 

širšej verejnosti relevantné informácie aj o tom, ako škola ciele stanovené v štátnom 

vzdelávacom programe dosahuje.  
 

Pri hodnotení školy sa dôraz kladie na: 

 

 konštatovanie úrovne stavu, 
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 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

  

 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti. 

 Posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú stanovené v Štátnom vzdelávacom programe.  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 

 

Pravidelne monitorujeme: 

 

 podmienky na vzdelávanie 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 prostredie – klíma 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   

 

Dôležitými kritériom je pre nás: 

 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 kvalita výsledkov 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 

 dotazníky pre žiakov a rodičov  

 dotazníky pre absolventov školy   

 dotazníky pre zamestnancov školy 

 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, celoslovenskom testovaní žiakov  

5. a 9. ročníka, výsledky ŠŠI  

 

 

IV. Školský učebný plán 

 
Zvolené predmety a navýšené /červeno označené/ počty hodín odrážajú zameranie školy. 
Učebný plán a učebné osnovy ISCED 1 sú v súlade s iŠVP. 
Disponibilné hodiny sú využité na upevnenie a precvičenie vzdelávacieho štandardu ŠVP 
bez rozšírenia rozsahu. 
 
 



 24 

Primárne vzdelávanie (2022/2023) 

 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety 

Počet hodín 

1. roč. 

Počet hodín 

2. roč. 

Počet hodín 

3. roč. 

Počet hodín 

4. roč. 
Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
9 8 7 + 1 7 + 1 31 + 2 

Anglický jazyk  2* 2* 3* 3* 6* + 4* 

Príroda 

a spoločnosť  

Prvouka 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 + 1 

1 

0 

2 

2 

3 

3 + 1 

3  

Človek a 

hodnoty  

Etická výchova 

/náboženská 

výchova  

1* 1* 1* 1* 4* 

Matematika                 

a práca                       

s informáciami  

Matematika  

Informatika 

4 

0 

4 + 1  

0 

4 

1* 

4 

1* 

16 + 1  

2* 

Človek a svet 

práce 

Pracovné  

vyučovanie 
0 0 1 1 2 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 
2 2 1  1  6 

Hudobná 

výchova  
1 1 1  1 4 

Zdravie a pohyb  

Telesná a 

športová 

výchova  

2  2  2  2  8 

Spolu   20 + 2 20 + 3 23 + 2 25 + 1 88 + 8 = 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Nižšie stredné vzdelávanie 
 
 

Vzdelávacia 

oblasť  
Predmety 

Počet 

hodín            

5. ročník 

Počet 

hodín               

6. ročník 

Počet 

hodín              

7. ročník 

Počet 

hodín          

8. ročník 

Počet 

hodín          

9. ročník 

 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  5 + 1 5 4 + 1 5 5  24 + 2  

Prvý cudzí jazyk            

- anglický 
3 + 1 * 3 + 1 * 3 + 1 * 3  3 + 1  15 + 4 

Druhý cudzí jazyk 

- nemecký 
0  0  0 + 2 * 0 + 2 * 0 + 2 0 + 6 

Človek 

a príroda 
Fyzika 0 2  1  2  1  6  

 Chémia 0 0 2 2 1 + 1  5 + 1 

 Biológia 2 1 + 1 2 1  1 + 1 7 + 2 

Človek a 

spoločnosť  

Dejepis  1 1 + 1  1  1  2  6 + 1 

Geografia  2 1 + 1 1  1 + 1 1  6 + 2 

Občianska náuka 0 1 1 1 1  4 

Človek a 

hodnoty  

Etická výchova/ 

NBV  
1 1 1 1 1  5* 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  4 4 4 4 5 21 

Informatika  1* 1  1*  1*  0  4* 

Človek a svet 

práce 
Technika 1* 1* 1* 1* 1 5 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 
1  1 1 1 1 5  

Hudobná 

výchova 
1 1 1 1 0 4 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a šport. 

výchova 
2 + 1* 2* 2* 2* 2 * 10 + 1  

Spolu  24 + 3 25 + 4  26 + 4 27 + 3 25 + 5 
127 + 19 

= 146 

 
**delenie na skupiny podľa § 15 Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení 
zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z. 
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Žiaci v ročníkoch 5. až 9. sa vzdelávajú podľa iŠVP. Učebný plán a učebné osnovy ISCED 2 sú v 
súlade so  ŠVP.  Disponibilné hodiny sú využité na upevnenie a precvičenie vzdelávacieho 
štandardu ŠVP bez rozšírenia rozsahu. 

 

I. STUPEŇ - DELENIE TRIED NA SKUPINY  2022/2023 

 

 
ANJ INF ETV NBV 

I.A 2 - 1 1 

I.B 2 - 1 1 

I.C 2 - 1 1 

1. ročník 6 - 3 3 

     

II.A 2 - 1 1 

II.B 2 - 1 1 

II.C 2 - 1 1 

2. ročník 6 - 3 3 

     

III.A 1,33 2 1 1 

III.B 1,33 2 1 1 

III.C 1,33 2 1 1 

3. ročník 4 6 3 3 

     

IV.A 1 2 1 1 

IV.B 1 2 1 1 

IV.C 1,5 2 1 1 

IV.D 1,5 2 1 1 

4. ročník 5 8 4 4 

spolu 21 13 13 12 

 

 
 
Poznámky:  -  Vyučovacia hodina má 45 minút            
  -  Dodržiavame najvyšší počet žiakov v triede:  25 žiakov v triede prvého až štvrtého ročníka,  
  -  Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov          

   rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak si žiak   
   vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.  
-  Na vyučovanie vyučovacieho predmetu informatika sa trieda rozdeľuje na skupiny,   
   ak je v nej počet žiakov vyšší ako 17. 
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II. STUPEŇ - DELENIE TRIED NA SKUPINY 2022/2023 

 
 

 ETV NBV INF ANJ TŠV NEJ THD 

5.A 0,5 0,5 2 2 0,5ch +  0,5d x 2 

5.B 1 1 2 1,5 1ch + 1d  x 2 

5.C 0,5 0,5 2 1,5 0,5ch + 0,5d x 1 

5. ročník 2 2 6 5 2ch + 2d   5 

        

6.A  1 1 2 1,5 0,5ch + 0,5d x 2 

6.B  0,5 0,5 2 2 1ch + 1d x 2 

             6.C 0,5 0,5 1 1,5 0,5ch + 0,5d x 1 

6. ročník 2 2 5 5 2ch + 2d  5 

         

7.A 1 0,5 2 2 0,5ch + 0,5d 2 2 

7.B 1 0,5 2 2 0,5ch + 0,5d 2 2 

7. ročník 2 1 4 4 1ch + 1d 4 4 

        

8.A 1 0,33 2 1,33 0,5ch + 0,5d 2 1 

8.B 1 0,33 1 1,33 0,5ch + 0,5d 2 1 

8.C 1 0,33 1 1,33 0,5ch + 0,5d 2 1 

8. ročník 3 1 4 4 1,5ch + 1,5d 6 3 

        

9.A 0,5 0,5 - 1 0,5ch + 0,5d 2 2 

9.B 0,5 0,5 - 1 1ch + 1d 2 1 

9. ročník 1 1 0 2 1,5ch + 1,5d 4 3 

spolu 10 7 19 20 8ch + 8d 14 20 

 
8.A a 9.A sú chlapci aj dievčatá na TŠV spojení.  

 
Poznámky:  - Vyučovacia hodina má 45 minút.            
  - Dodržiavame najvyšší počet žiakov v triede: 29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.    
  - Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov          

  rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak si žiak   
  vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.  
- Na vyučovanie vyučovacích predmetov cudzí jazyk, informatika a technika sa trieda rozdeľuje na skupiny,   
  ak je v nej počet žiakov vyšší ako 17, do jednej skupiny možno spájať žiakov rôznych tried toho istého  
  ročníka. Počet žiakov v jednej skupine (okrem techniky) sa môže zvýšiť najviac o 3 žiakov. 
- Na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova triedy delíme na skupiny chlapcov a dievčat toho  
  istého ročníka s najvyšším počtom 25. TŠV vyučujeme ako 2-hodinový blok (okrem siedmeho ročníka). 
 

 
 

Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných 
podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na 
požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. 

 

 



 28 

Ciele školského  vzdelávacieho  programu (ŠkVP) 

pre školský rok 2022/2023 

Ciele ŠkVP vychádzajú z požiadaviek inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu s 

rešpektovaním dokumentu Sprievodca školským rokom (bývalé Pedagogicko-organizačné 

pokyny) a  sledovaním zmien v aktualizácii Štátneho vzdelávacieho programu a ich realizácie 

v praxi. 

 

a) Citlivo pristupovať ku vzdelávacím potrebám detí z rozličných sociálnych, kultúrnych a 

jazykových prostredí, výchovu a vzdelávanie uskutočňovať v súlade so školským 

zákonom so zameraním sa na rozvoj mravných, kultúrnych a národných hodnôt, 

vlastenectva a občianskej zodpovednosti. 

 

b) Rozvíjať  komunikáciu v štátnom jazyku, ovládať anglický jazyk, aspoň jeden ďalší jazyk 

a vedieť ich používať. 

 

c) Vychovávať k zodpovednému životu v slobodnej spoločnosti v duchu vzájomného 

porozumenia, znášanlivosti a tolerancie, rozšíriť spoluprácu  medzi učiteľmi našej školy, 

rodičmi a miestnou komunitou, ale aj medzi školami navzájom. 

 

d) Dôraz klásť na rovnováhu medzi jednotlivými dimenziami vzdelávania, t. j. 

vedomosťami, zručnosťami, postojmi a hodnotami v intenciách medzinárodne 

uznávanej formulácie štyroch pilierov, tvoriacich ciele vzdelávania v 21. storočí, ktorým 

má škola venovať pozornosť:  

 učiť sa poznávať (nástroje poznávania,kritické a nezávislé myslenie),  

 učiť sa konať (životné zručnosti),  

 učiť sa žiť spoločne s inými (rešpekt a úcta k druhým),  

 učiť sa byť zodpovedným (sebareflexia, autoregulácia,zodpovednosť).  
 

e) Dopracovať sa k stavu, aby škola bola miestom, ktoré budú žiaci a učitelia navštevovať 

s radosťou a motiváciou na základe zmeny v postojoch k škole, k učeniu, vo vnímaní 

významu školského vzdelávania a jeho použiteľnosti v živote, v trávení voľného času a v 

životnom štýle. 

 

Úlohy pre vedenie školy: 

 Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese vykonávať prostredníctvom 

pravidelnej hospitačnej činnosti so zameraním: 

 

- na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov,  

- na kontrolu využitia didaktickej techniky vo vyučovaní,  
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- na kontrolu zdravého spôsobu života na hodinách telesnej výchovy,  

- na mimoškolské aktivity a činnosti v ŠKD, 

- na kontrolu miery využívania poznatkov a zručností získaných v rámci kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

- na sledovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 

Na základe zistení a odporúčaní ŠŠI vnútroškolskú kontrolu realizovať pravidelne, 

adresne, analyzovať zistenia, prijať opatrenia, odstraňovať nedostatky vo vyučovaní u 

učiteľa  i žiaka. 

Venovať pozornosť autoevalvačnému procesu ako autoregulačnému mechanizmu 

vlastnej pedagogickej práce školy. 

 Zlepšovať vzdelávacie prostredie materiálno-technickým vybavením školy. 

 Vytvoriť podmienky na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

informačných a komunikačných technológií. 

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej 

a finančnej gramotnosti žiakov a využiť možnosť na zvýšenie počtu hodín v rámci ŠkVP 

v oblasti  Jazyk a komunikácia. 

 Budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale 

aj aktivít mimo vyučovania. 

 Podporiť výučbu prírodovedných predmetov, techniky a matematiky. 

 Zamerať sa na spoluprácu so zariadeniami poskytujúcimi predprimárne vzdelávanie. 

 

Školský vzdelávací program pre školský rok 2022/2023 bol schválený: 

 

Pedagogickou radou dňa 05.09.2022 a predložený Rade školy dňa 26.09.2022. 

 

 

Mgr. Tomáš Novák, v.r.                                        JUDr. Martina Janovčíková, v.r. 

        riaditeľ školy                                                                         predseda rady školy 


