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Motto:    Škola, kde radi chodíme, 

vzdelávame sa a zabávame sa 

... viac ako škola ! 

Inovovaný školský vzdelávací program 

pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie Základnej školy, Janka Kráľa 1, Nová 
Dubnica 

Stupeň vzdelania – ISCED 1 a ISCED 2 

Dĺžka štúdia – štyri roky / päť rokov 

Vyučovací jazyk : slovenský 

Študijná forma : denná 

Druh školy : štátna 

Predkladateľ : 

Názov školy : Základná škola  

Adresa : Janka Kráľa 1,  018 51 Nová Dubnica 

IČO : 34057579, DIČ: 2021425142 

Riaditeľ školy:Mgr. Martin Staňo 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: PhDr. Iveta Kovačovicová 

Telefón : škola 042/4433642 

E-mail : zsjk@zsjk.sk 

web : zsjk.edupage.org 

 

Zriaďovateľ : 

Názov:Mesto Nová Dubnica 

Adresa:  Trenčianska 45/41,018 51 Nová Dubnica 

Kontakty: 042/4433526, 042/4433524 

Platnosť dokumentu od: 1.9.2015           Mgr. Martin Staňo 
                                    riaditeľ školy 
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I. Všeobecná charakteristika školy 

I.1    Veľkosť školy 

Základná škola Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici je plnoorganizovaná škola so 

všetkými ročníkmi. Je to typ mestskej školy so spádovou pôsobnosťou. Kapacita školy 

umožňuje prijať na výchovno-vzdelávací proces približne 600 žiakov, čo v súčasnosti 

dosahuje len približne na 60%. Tento fakt však prináša rad výhod v podobe budovania 

odborných učební a primeranej naplnenosti tried. Sme naďalej otvorení prijímaniu žiakov 

z okolitých obcí a zároveň sme pripravení na rast obyvateľstva mesta Nová Dubnica, ale 

hlavne chceme svojím obsahom činností a dlhodobou koncepciou osloviť viac rodičov 

súčasných a potenciálnych detí MŠ. 

Škola je umiestnená na okraji mesta, ďaleko od frekventovanej časti, v tichom 

prostredí, obklopená zeleňou a širokým oddychovým areálom, ktorý sa využíva na 

voľnočasové činnosti a športové aktivity žiakov. 

Výučba prebieha na I. stupni v 9 triedach a na II. stupni v 8 triedach v troch 

pavilónoch. Súčasťou školy je aj pavilón s malou telocvičňou a športová hala s plavárňou. 

Škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle 

vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje 

mravnú, estetickú, pracovnú,  ekologickú  a náboženskú  výchovu,  umožňuje vzdelávanie  

v oblasti informačných technológií a športovú prípravu. 

 

I.2   Charakteristika žiakov 

V súčasnosti navštevuje školu 369 žiakov, predovšetkým z mesta Nová Dubnica, 

prímestskej časti Kolačín, ale aj okolitých obcí. Časový rozvrh hodín je prispôsobený 

diagramu prepravy prímestskej autobusovej dopravy. 

Okrem povinných vzdelávacích predmetov a hodín v rámci štátneho vzdelávacieho 

programu je dôležitou súčasťou výchovného procesu zameranie na talentovaných žiakov 

a zapojenie do mimoškolských aktivít. Účasť a úspešnosť žiakov na predmetových súťažiach 

a olympiádach v rámci okresu, regiónu, či kraja je nosným programom mimoškolskej 

činnosti. Na druhej strane sa však nezanedbáva ani otázka výchovy a vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a začlenených (integrovaných) 

žiakov. Na škole máme 19 žiakov so ŠVVP a 7 individuálne začlenených žiakov. S touto 

skupinou žiakov pracuje jeden špeciálny pedagóg. 
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I.3   Charakteristika pedagogického zboru 

Dlhodobým prínosom pre školu je kvalifikovanosť pedagogického zboru, ktorá na 

I. stupni dosahuje viac ako 95 % (odbornosť okrem vyučovania anglického jazyka 

a informatickej výchovy je 100%) a na II. stupni viac ako 80%. 

Vekové zloženie 28 členného zboru je optimálne, pedagógovia majú dlhodobú 

perspektívu a istotu práce na škole. Entuziazmus, tvorivosť a obetavosť učiteľov najlepšie 

dokazujú vynikajúce výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne typy súťaží a ktorých vedú 

pri realizácií rôznych kultúrnych, či charitatívnych podujatí. 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 

pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností 

a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 

kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom 

na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej 

politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.  

Naša škola zamestnáva kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí sa 

pravidelne zúčastňujú priebežného odborného vzdelávania a v nasledujúcom období 

absolvujú, podľa individuálneho zaradenia, adekvátne formy kontinuálneho vzdelávania. 

Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do 

jednotlivých kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho 

odborného rastu je dominantná úloha školy, pričom je deklarovaná snaha rešpektovať 

individuálne potreby a možnosti konkrétneho zamestnanca a tiež potreby školy ako 

zariadenia, ktoré má svoj rozpočet a potreby organizačného zabezpečenia. 

Škola poskytuje priestor iniciatíve učiteľa, umožňuje mu prezentovať inovačné 

postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo, schválených alebo 

odporúčaných učebných pomôcok, vrátane počítačových programov, učebníc, učebných 

textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s 

výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, odborno-preventívne 

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

spoluautorstvo sa priznávajú kredity. 

Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

• uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

• prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT, 
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• priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov o školskom vzdelávacom 

programe a o jeho dopĺňaní, 

• motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

• zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

• sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied ako aj z odboru, 

• prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba a dopĺňanie ŠkVP, tvorba osnov 

a časovo-tematických plánov, tvorba pedagogickej dokumentácie,  

• sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému, 

• prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

Princíp školského systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov (ŠkSĎVPZ): 

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

zamestnanca. 

2. Každý pedagogický a odborný zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania 

za rovnakých podmienok. 

3. Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického 

a odborného zamestnanca školy má odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej 

kariére v súlade so systémom kariérového rastu. 

4. Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického a odborného 

zamestnanca školy má byť kvalita vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov 

a čiarok za účasť na školeniach. 

5. Pedagogickí a odborní zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, 

obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti systému ĎVPZ. 

6. Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania 

v školstve (najmä s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi 

koordinuje. 

 

Stav vzdelávania sa pedagogických pracovníkov: 

� Kontinuálne vzdelávanie pedagógov sa realizuje v súlade s Plánom kontinuálneho 

vzdelávania. 

� Takmer všetci pedagógovia, ktorí spĺňajú odborné podmienky absolvovali 1.atestáciu.  
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� Naši pedagogickí pracovníci sú pravidelnými účastníkmi krátkodobých vzdelávacích 

aktivít metodického centra v Trenčíne. 

� Všetci členovia pedagogického zboru sú používateľmi IKT, nakoľko absolvovali 

cyklus vzdelávacích podujatí z tejto oblasti. Komunikácia v oblasti pedagogickej 

dokumentácie a ostatných písomností sa uskutočňuje výlučne elektronickým 

spôsobom. 

V každom školskom roku je vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania pedagógov, ktorý 

vedie k zdokonaľovaniu a modernizovaniu metód a foriem ich práce. Nedostatkom je občasné 

presúvanie stanovených termínov vzdelávania zo strany organizátorov, ako aj organizovanie 

týchto vzdelávacích podujatí v čase školského vyučovania, čím dochádza k neúmernému 

zastupovaniu vyučovacieho procesu. 

Plán ďalšieho vzdelávania: 

� Pedagógovia sú prihlásení na viacero aktualizačných, inovačných a špecializačných  

vzdelávaniach. 

� Budeme pokračovať v získavaní 1. a 2. atestácie. 

� Podporujeme e-learningové vzdelávanie. 

� Pedagógovia sa budú zúčastňovať školení, seminárov a vzdelávania podľa ponuky 

a potrieb školy. 

 

 

I.4    Organizácia prijímacieho konania žiakov. 

� Do školy sa prijímajú žiaci v súlade s legislatívou a  to  podľa § 60 a § 61 zákona č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

� Zápis do 1. ročníka ZŠ sa realizuje v mesiaci apríl, podľa VZN mesta. 

� Vytvárame a zdokonaľujeme podmienky pre prijímanie žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 
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I.5  Projekty 

Projekty sú charakteristickými črtami našej školy. Ich  realizáciou určujeme smer 

výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho zameranie, ako i otvorenosť školy voči vonkajšiemu 

prostrediu. 

Škola podporujúca zdravie – celkové zameranie školy na zdravý životný štýl.  Je 

charakteristickou črtou našej práce vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacích aktivít. 

Otvorená škola –myšlienka otvorenia sa školy pre verejnosť je realizovaná prostredníctvom 

zapájania sa do projektov Otvorená škola – IKT a šport, na ktoré získavame finančné 

prostriedky z Ministerstva školstva SR. Prostredníctvom ich realizácie otvárame svoje brány 

pre rodičov, starých rodičov a verejnosť v čase vyučovania i po ňom. 

Projekt RIRŠ - Infovek – celoslovenský dlhodobý projektpodporujúci zavádzanie a 

využívanie informačných technológii. 

Hodina češtiny – hodina slovenčiny – cezhraničná spolupráca škôl prostredníctvom IKT. 

Takto spolupracujeme so základnou školou v Slavičíne v Českej republike. 

Mikroprojekt cezhraničnej spolupráce so ZŠ Slavičín s názvom „Dýcháme stejný 

vzduch“ 

Tvorba inovačných výukových materiálov a ich využívanie v procese vzdelávania –

projekt EU – finančný projekt, schválený v septembri 2008 na vzdelávanie sa učiteľov, 

skvalitnenie procesu vyučovania, vylepšenie materiálno-technického zabezpečenia 

vyučovacieho procesu. 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – v rámci tohto projektu získala škola IKT a 

možnosť vyškoliť 4 pedagógov 

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania - národný projekt NÚCEM, ktorý poskytne školám efektívnejšiu 

a objektívnejšiu spätnú väzbu. školám bude  poskytnutý moderný spôsob testovania a podpora 

autoevalvácie školy (možnosť zmapovať klímu školy, motiváciu k učeniu žiakov,...) 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety  

- škola získa prostredníctvom tohto projektu prístup k 42800 novým digitálnym vzdelávacím 

objektom, hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne (Interaktívna tabuľa, 

notebook, ozvučenie), príležitosť zapojiť svojich učiteľov do tvorby obsahov digitálnych 

objektov. 

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov- národný projekt MPC, vďaka 

ktorému škola získala 2 notebooky 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - národný projekt UIPŠ, 

vďaka ktorému škola získala interaktívnu tabuľu s notebookom a 20 tabletov. 
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Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí - národný projekt, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie. 

 

I.6   Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjekty úzkej spolupráce školy : 

� Rodičovská rada: je konštituovaná ako výkonný orgán zastupujúci rodičov. jej 

formou je občianske združenie. Pozostáva zo zástupcov rodičov každej triedy. Na 

jej čele stojí štvorčlenný výkonný výbor. Ten zasadá podľa potreby, najmenej 4x 

v roku. Rodičovská rada má pravidelné zasadnutia raz štvrťročne, obyčajne pred 

triednymi schôdzkami rodičov a učiteľov školy. Tie sa konajú v mesiaci pred 

pedagogickou radou. Forma kontaktu rodičov so školou nie je uzavretá len touto 

formou. Rodičia sa stali pevnou súčasťou mnohých aktivít školy, najmä 

brigádnickej činnosti, ale i športových aktivít a žiackych výletov. Škola organizuje 

pre rodičov Deň otvorených dverí s možnosťou navštívenia vyučovacích hodín, 

ako i množstvo kultúrnych i športových podujatí na prezentáciu výsledkov 

vzdelávania sa ich detí. 

� Rada školy: je samosprávnym orgánom ustanoveným zákonom. Má 11 členov – 2 

zástupcov pedagogických pracovníkov, 1 zástupcu nepedagogických pracovníkov, 

4 zástupcov rodičov a 4 zástupcov zriaďovateľa. Zasadá minimálne 4x ročne. 
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Riadi sa vlastným plánom práce, ktorý plnenie vyhodnocuje a zverejňuje raz 

ročne. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú z ustanovenia zákona. 

 

� Zriaďovateľ Mesto Nová Dubnica: vykonáva prenesené funkcie štátu v oblasti 

výchovy a vzdelávania a originálne kompetencie v oblasti školského stravovania 

a činnosti školského klubu detí. V úzkej spolupráci zabezpečuje chod celej školy, 

a to po stránke odbornej ako i po stránke materiálnej, najmä z hľadiska údržby 

budov. Mesto Nová Dubnica je dlhoročne nápomocné projektovej činnosti školy, 

prispieva zo svojho rozpočtu aj na vylepšovanie materiálnej stránky 

pedagogického procesu, všestranne podporuje aktivity školy. Riaditeľ školy sa 

zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

� Materská škola Nová Dubnica: je „dodávateľom“. Spolupracuje na základe 

vypracovaného ročného plánu spolupráce, zameriavajúceho sa najmä na vzájomné 

návštevy škôl, účasť na spoločných akciách so zámerom pripraviť deti materskej 

školy na bezproblémový vstup do základnej školy. Na konci roka vyhodnocujeme 

plnenie ročného plánu spolupráce. 

� Stredné školy: sú „odberateľom“ našich žiakov. Spolupráca sa každoročne 

uskutočňuje 

• oficiálnou formou na porade výchovných poradcov poskytnutím informácií 

strednými školami 

• návštevou škôl našimi žiakmi v deň otvorených dverí 

• návštevou burzy stredných škôl našimi žiakmi 

• účasťou zástupcov škôl na rodičovskej schôdzke v mesiaci december 

 

Subjekty širšej spolupráce : 

� Centrum voľného času a Základná umelecká škola- spolupráca sa prejavuje najmä 

v organizácií súťaží a kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom naučiť 

žiakov spolupráci, organizovať svoj voľný čas a zmysluplne ho využívať, rozvíjať 

svoje nadanie. 

� Úrady v meste a okrese – Farský úrad, Okresný úrad, Úrad práce, rodiny a sociálnych 

vecí, SČK 

� Športové kluby – Pozemný hokej, florbal, futbal, tenis, basketbal 

� Podnikateľské subjekty – spolupráca v oblasti sponzorskej výpomoci, zapájanie sa 

žiakov do rôznych foriem súťaží a propagácie firiem 

� Spoločenské organizácie – najaktívnejšia spolupráca je s organizáciami: 

• Jednota dôchodcov 

• Miestny odbor Matice slovenskej 
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• Zväz záhradkárov 

• Zväz zdravotne postihnutých občanov 

 

I.7   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Vyučovanie sa uskutočňuje v troch pavilónoch – pavilón A pre žiakov II. stupňa, 

pavilón B pre žiakov I. aj II. stupňa a pavilón K pre žiakov 1. ročníka a školský klub detí. 

Súčasťou objektu školy je aj pavilón D –malá školská telocvičňa a pavilón H - veľká športová 

hala s plavárňou. 

Pavilón A a B, triedy, chodby i ostané priestory sú novo zrekonštruované, pravidelne 

udržiavané, v dobrom hygienickom stave. Žiacky nábytok je vymenený za nový, bezpečnejší 

a zodpovedajúci hygienickým normám. 

Rekonštrukciou prešiel aj pavilón ŠKD, školskej jedálne, dielní, kde boli vymenené 

okná, budovy boli zateplené, boli zrekonštruované rozvody kúrenie a hygienické zariadenia. 

V priestoroch dielní bola novovybudovaná malá telocvičňa. Táto rekonštrukcia bola riešená 

projektom ROP. 

Vybavenie školy učebnými pomôckami je dostatočné a priebežne sa dopĺňa. Na 

škole je okrem 18 kmeňových tried aj 6 odborných učební,najnovšia je multimediálna učebňa. 

Zlepšenie výchovno-vyučovacieho procesu vyriešil aj schválený projekt Tvorba 

inovačných výukových materiálov a ich využívanie v procese vzdelávania, ktorý bol 

spolufinancovaný zo zdrojov ESF.Škola získala nenávratný finančný príspevok vo výške 

150 000 € (4,5 milióna Sk). 

K zlepšeniu materiálno-technických podmienok školy prispel aj projekt cezhraničnej 

spolupráce Hodina češtiny – hodina slovenčiny, vďaka ktorému bola vybudovaná 

multimediálna učebňa. 

 

I.8   Škola ako životný priestor 

V školskom roku 2017/2018 bude jednou z hlavných úloh školského vzdelávacieho 

programu zlepšenie estetickej úrovne oboch pavilónov A/B, aby boli esteticky upravované 

a prispôsobené pre žiakov, pedagógov i návštevníkov školy prostredníctvom násteniek, 

informačných tabúľ, esteticky vkusnej výzdoby. Nástenky na chodbách budú poskytovať 

dostatočné množstvo informácií o organizácii školy, jej podujatiach a výsledkoch. Takéto 

informácie už možno získať na webovej stránke školy, ktorá je priebežne aktualizovaná 

o najnovšie udalosti školy. 

Žiaci vo svojich triedach zostanú počas celého štúdia daného stupňa vzdelania 

(v primárnom vzdelávaní 4 roky, v nižšom strednom vzdelávaní 5 rokov). Tento princíp 
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povedie žiakov, rodičov a triedneho učiteľa k budovaniu estetického prostredia danej triedy, 

v ktorej žiak trávi väčšinu svojho školského pobytu. Takýmto spôsobom chceme získať aj 

sponzorskú pomoc rodičov, ktorí často na vlastné náklady alebo svojou prácou na úprave 

triedy vynakladajú nemalé úsilie na zdokonaľovanie životného priestoru svojich detí. 

Z psychologického a samozrejme i pedagogického hľadiska je následne vhodné 

vyučovanie predmetov  v odborných učebniach. Zmena prostredia vplýva na pozornosť 

žiakov a špeciálna úprava násteniek a pohotový prístup k pomôckam umožňujú lepšie 

pedagogické pôsobenie učiteľov na žiakov. 

Prostredníctvom projektov sa budeme snažiť, spolu s rodičmi, upraviť vonkajší areál 

na relaxáciu detí. V tejto oblasti však potrebujeme viac finančných prostriedkov na dotvorenie 

areálov. V priestoroch školského areálu bude zriadená trieda v prírode a vysadené stromčeky, 

doplnené o relaxačné náradie a oddychové zóny s vonkajšími hrami pre deti počas veľkých 

prestávok i po vyučovaní. 

Pedagogickí pracovníci, okrem zborovne, majú k dispozícii kabinet kníh s odbornou 

literatúrou a učebne s prístupom na internet. Potrebné je vybudovať oddychové miesta pre 

pedagógov s kuchynkou a miestom na individuálnu prípravu na vyučovací proces. 

Nepedagogickí pracovníci – upratovačky, majú svoju šatňu s možnosťou oddychu, 

zodpovedajúcou súčasným hygienickým a estetickým štandardom.  

 

I.9   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchove a vzdelávaní 

Bezpečnosť sa stala pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. 

1. Poučenie o BOZP – pre žiakov sa uskutočňuje každoročne na začiatku školského roka 

na triednických hodinách, na úvodných hodinách predmetov vyžadujúcich zvýšenú 

pozornosť na bezpečnosť, pred exkurziami, výletmi, kurzami a opätovne na 

triednických hodinách v prípade úrazu v triede. 

- Pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v mesiaci 

august pravidelné preškolenie z oblasti BOZP, PO, s dvojročným cyklom 

preverenia vedomostí. 

- Pre začínajúcich pracovníkov sa uskutočňujú vstupné školenia. 

2. Aktualizácia školského poriadku sa každoročne uskutočňuje na začiatku šk. roka 

i priebežne po zistení nedostatkov. 

3. Akcie mimo budovy školy sa so žiakmi uskutočňujú len po písomnom súhlase 

zákonných zástupcov žiaka. 

4. V mesiaci marec sa uskutočňujú verejné previerky BOZP vo všetkých objektoch 

školy. 

5. Podľa plánu revízií sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie a porevízne opravy. 



13 

 

II.    Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

II.1      Pedagogický princíp školy 

Stratégia, poslanie, funkcia a ciele školy 

Výchovno-vzdelávací systém poskytuje ideálne prostredie na odovzdávanie hodnôt 

a poznatkov potrebných na to, aby naši žiaci boli schopní sa aktívne zapojiť do spoločnosti. 

Naším hlavným cieľom je ukázať žiakom cestu, naučiť ich učiť sa, viesť ich k zručnostiam 

a formovaniu postojov. Tieto možnosti nám dáva štátny vzdelávací systém, ktorého cieľom je 

odbúrať z vyučovacích hodín memorovanie a strohé vypočítavanie faktografických údajov. 

Vďaka redukcii učiva majú žiaci dostatočný priestor na získanie kompetencií dôležitých pre 

život. Učitelia majú možnosť ukázať svoju kreativitu a svojím výberom metód a prostriedkov  

viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu. Škola sa už v predchádzajúcom období 

pripravovala na avizované zmeny, ktoré sú v tomto školskom roku premietnuté do 

postupného zavádzania inovovaného školského vzdelávacieho programu a do úprav 

rámcových učebných plánov v 1.,2.,3., 5.,6. a 7. ročníku. Svojím inovovaným rámcovým 

učebným plánom podporujeme rozvoj matematickej gramotnosti, a preto sme posilnili 

v prvom ročníku vyučovanie matematiky. Nezabúdame ani na jazykové kompetencie žiakov, 

preto má výučba cudzích jazykov v našom pláne tiež dôležité miesto, preto sme využili 

disponibilné hodiny na výučbu cudzieho jazyka už od prvého ročníka a v tomto duchu 

pokračujeme aj na druhom stupni, kde sme tiež v piatom ročníku posilnili vyučovanie 

anglického jazyka. Nezabúdame ani na podporu tvorivosti našich žiakov a v piatom ročníku 

sme im venovali vyučovaciu hodinu výtvarnej výchovy navyše.   

Hlavné ciele: 

• vychovať slušných, tolerantných, samostatných a tvorivých žiakov, ktorí budú zdravo 

sebavedomí, 

• zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšovať výchovno-vzdelávacie 

výsledky, 

• sústavne prehodnocovať obsah učiva a prispôsobovať ho požiadavkám doby a praxe, 

• venovať sa rozvoju čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti žiakov a rozvoju 

kľúčových kompetencií, 

• vo výchovno-vzdelávacom procese plne využívať informačno-komunikačné 

technológie, zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov a učiteľov a tým aj úroveň 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• vychovávať k zdravému životnému štýlu, v oblasti športu vzhľadom na dobré 

podmienky podporovať, rozvíjať pohybové aktivity, 
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• venovať veľkú pozornosť: 

a) práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – rešpektovať 

obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, 

b) práci s talentovanými žiakmi – vytvárať podmienky rozvíjajúce ich talent, sústrediť 

pozornosť na rozvoj celej osobnosti žiaka, 

• pri výchove sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciou mladých ľudí a vychovávať 

ich v duchu humanizmu, tolerancie, demokracie, pozitívneho vzťahu k životnému 

prostrediu, 

• dôsledne uplatňovať zákaz diskriminácie a segregácie 

• účinne bojovať proti drogám, alkoholu, fajčeniu, kriminalite mladistvých a iným 

sociálno-patologickým javom, 

• neustále skvalitňovať materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho 

procesu na škole. 

• vytvárať optimálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces a pre prácu všetkých 

zamestnancov,  

• vytvárať dobrú a pokojnú priateľskú atmosféru v škole ako jeden z dôležitých 

predpokladov dosahovania  úspechov školy vo všetkých oblastiach 

• zvyšovať atraktivitu školy, zlepšovať image školy v očiach žiakov, rodičov, 

zamestnancov, verejnosti, 

• propagovať výsledky školy na verejnosti a tak zlepšovať spoluprácu školy a rodiny, 

školy s verejnosťou a inštitúciami, sponzormi 

• zabezpečiť, aby škola plnila svoje poslanie i pre miestnu komunitu a organizácie 

mesta, aby bola kultúrnym, spoločenským a športovým centrom mesta 

• prehlbovať u žiakov hrdosť k vlasti, regiónu, mestu, úctu k človeku a viesť ho 

k hlbšiemu poznaniu kultúry, histórie 

 

II.2  Zameranie školy 

Vychádzajúc z tradícií, dlhoročných skúseností, úspechov školy a z možností poskytovaných 

mestom Nová Dubnica, ako aj na základe zisteného záujmu rodičov naša škola bude : 

• Škola otvorená - pre všetky deti, rodičov, verejnosť, a to ako obsahom vzdelania, tak 

i formami, komunikáciou, požiadavkami zo strany rodičov. Každoročne organizovať 

„Deň otvorených dverí“ pre rodičov a verejnosť s možnosťou zúčastniť sa vyučovania. 
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K tomu budú patriť aj netradičné formy vzájomnej spolupráce – akadémie, spoločné 

športové podujatia, výlety, triednické hodiny. 

 

• Škola občianska – škola demokratických prístupov a výchovy morálneho správania sa- 

rešpektuje osobnosť žiaka i učiteľa, ako i každého pracovníka školy, uplatňujeme 

diferencovaný prístup s cieľom všestranného rozvoja osobnosti žiaka schopného 

zodpovedne sa rozhodovať, žiť podľa všeobecne uznávaných životných a morálnych 

hodnôt a občianskych princípov 

 

• Škola športová – žiaci navštevujú oddiely futbalu, pozemného hokeja, stolného tenisu 

a  atletiky. Dlhoročnou tradíciou sú školské kurzy plávania a lyžovania. Rôzne 

športové krúžky patria k  najnavštevovanejším k v rámci školy. Podporu nachádzame 

u zriaďovateľa Mesta Nová Dubnica, ako aj v činnosti jednotlivých oddielov mesta, 

pre ktorých takto pripravujeme dorast pre súťaže miestneho, ale i celoslovenského 

rozmeru. 

 

• Škola zdravého životného štýlu – realizáciou projektov „Škola podporujúca zdravie“, 

projektu protidrogového koordinátora a koordinátora enviromentálnej výchovy 

vedieme žiakov reláciami, besedami, akciami, výstavami, súťažami, zberovými 

aktivitami a inými formami k vybudovaniu si životných návykov zdravých pre seba 

i spoločnosť. 

 

• Škola rešpektu a tolerancie – pre úspešný vývoj dieťaťa má význam život v populačne 

prirodzenej skupine, kde sú zastúpení jedinci s rôznymi vlohami, vlastnosťami 

a potrebami. Preto v škole integrujeme žiakov s poruchami učenia, správania i žiakov 

so zdravotným postihom. Zároveň poskytujeme vzdelávanie v oblasti etickej 

a náboženskej výchovy na základe záujmu rodičov. Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu 

a výchovnú činnosť detí, zvyšujeme povedomie žiakov o globálnych témach. 

Vychovávame v duchu humanizmu, práv dieťaťa, predchádzaniu všetkých foriem 

diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. 

 

• Škola plná talentov – predčasnou selekciou detí v období povinnej školskej dochádzky 

odchodom na osemročné gymnázium brzdíme vývin dieťaťa v prirodzenej skupine, čo 

môže mať dosah pre ich život v spoločnosti. Naša škola dokáže rozvíjať talent dieťaťa 
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aj v prostredí jemu primeranom, čoho dôkazom je rad úspechov v umeleckých, 

športových a vedomostných súťažiach. 

 

• Škola európska –vyučujeme dlhodobo cudzí jazyk od prvého ročníka. Proces výučby 

budeme podporovať využívaním netradičných foriem a metód vyučovania, najmä 

využívaním informačno – komunikačných technológií v rôznych projektoch. 

 

• Škola moderných technológií a prístupov – vo vyučovacom procese využívame 

moderné technológie / počítačové učebne, internet, multimédiá, interaktívne tabule /, 

ktoré sú k dispozícii i po vyučovaní. Projektové vyučovanie sa stáva pevnou súčasťou 

vyučovacích hodín. IKT využívajú aj všetci vyučujúci k príprave na vyučovanie 

a k svojmu ďalšiemu systematickému vzdelávaniu prostredníctvom e-learningu. 

 

• Škola kultúry a tradícií – k základnému vzdelávaciemu modelu prostredníctvom 

vyučovacích hodín hudobnej, výtvarnej výchovy, dejepisu a literatúry pripájame 

formy exkurzií na pamätné miesta v meste, v našej vlasti i cudzine / napr. návšteva 

Osvienčimu/, ako aj každoročnú účasť na predstaveniach známych divadelných scén 

v Bratislave, Žiline, Nitre, Trnave, čím umožňujeme žiakom nielen zúčastniť sa 

predstavenia, ale  zažiť a prežiť ho i v kultúrnom prostredí ozajstného divadla. 

 

II.3   Ciele a stupeň vzdelania 

ISCED 1 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti školského 

vzdelávaciehoprogramu pre prvý stupeň základnej školy, t. j. pre ročníky 1 až 4 (ukončením 

štvrtého ročníka s celkovým hodnotením na konci školského roka prospel s vyznamenaním, 

prospel veľmi dobre alebo prospel) získa žiak primárne vzdelanie.Vysvedčenie z príslušného 

ročníka vzdelávacieho programu, po absolvovaní ktorého žiak získa stupeň vzdelania 

obsahuje aj doložku s uvedením získaného stupňa vzdelania, t. j. po úspešnom absolvovaní 4. 

ročníka žiak dostáva vysvedčenie so zápisom v doložke: „ Žiak získal / Žiačka získala 

primárne vzdelanie.“Program primárneho vzdelávania 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 tu aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a 

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

pre jeho budúci  úspech. Náš program primárneho vzdelávania  pripraví žiakov na samostatnú 
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prácu i na prácu v skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a 

zároveň osobnej skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty. 

 

 

ISCED 2  

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti školského vzdelávacieho 

programu pre druhý stupeň základnej školy, t. j. pre ročníky 5. až 9. (ukončením deviateho 

ročníka s celkovým hodnotením na konci školského roka prospel s vyznamenaním, prospel 

veľmi dobre alebo prospel) získa žiak nižšie stredné  vzdelanie. Absolvent programu nižšieho 

stredného vzdelania získa vysvedčenie s doložkou so špeciálnym vyznačením ukončenia 

programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku pre pokračovanie vo 

vzdelávaní na vyššom strednom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej 

škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú 

dochádzku). Absolvent nižšieho stredného vzdelávania na našej škole má všetky potrebné 

vedomosti a zručnosti, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole podľa svojho 

výberu a zamerania. Je počítačovo zdatný, dobre ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o 

kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, je schopný vytvárať dobré medziľudské 

vzťahy, vie sa starať o svoje zdravie, rozvíja svoje športové nadanie, je schopný vyhľadávať, 

hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojí si vlastné metódy štúdia a práce 

s informáciami. 

ISCED 1 - Ciele primárneho vzdelávania 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie 

kľúčových kompetencií žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom 

nasledujúcich cieľov:   

a) poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 

prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje 

okolie, 

b) umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobnosti učiť sa učiť  a poznávať seba samého, 

c) podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

d) vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa porozumieť si, hodnotiť /vyberať, 

rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, 

e) podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a 
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citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce ak svojmu širšiemu 

kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

f) viesť žiakov k tolerancii ak akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

g) naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť 

za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať. 

ISCED 2- Ciele nižšieho stredného vzdelávania 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je zaistenie 

kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základom 

nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny prístup pri osvojovaní znalostí a 

spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti 

žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí 

a ďalšieho  rozvoja kompetencií 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 vzdelávaní. 

Naším hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli: 

- primerane veku rozvinuté kľúčové kompetencie, zmysluplné základné vedomosti aznalosti a 

pestovali záujem o celoživotné učenie 

- jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva 

- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti 

- osvojili si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou 

- mali záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy 

- osvojili si a využívali efektívne stratégie učenia sa 

- nadobudli primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a schopnosť spolupracovať 

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

 

II.4   Profil absolventa  

ISCED 1 

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v 

predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa 

dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové  hodnoty a potreby sa 

vzájomne prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. 

Absolvent primárneho vzdelania na našej škole má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 
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• sociálne komunikačné kompetencie: 

- 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 

prejavomneverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, dodržiava ľudské práva, vyhýba sa 

prejavom intolerancie 

- 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, 

• kompetencia 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, 

ktorésmerujú k systematizácii poznatkov, 

• kompetencie 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. 

• kompetencia učiť sa učiť sa 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkovýchpostupov, 
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- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

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

činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

• kompetencia 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 

alebonových problémoch, 

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

spolupracujúcim) spôsobom, 

• osobné, sociálne a občianske kompetencie 

- 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 súvislosť s vhodným 

a aktívnymtrávením 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 svojim 

konanímprispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

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

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

- 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 , ktorý získa primárne vzdelanie  na našej škole: 

- Svojím konaním a vystupovaním jej robí dobré meno 

- Je hrdý na svoju materinskú reč, vie ju správne používať, má rozvinuté komunikačné 

schopnosti 

- Je samostatný, tvorivý, vie kooperatívne  pracovať v skupine, vie obhajovať svoj názor, ale 

aj prijímať názory iných 

- Je schopný nadväzovať priateľské vzťahy, vedome ich rozvíjať, učiť sa s inými a od iných 

- Je tolerantný, asertívny a empatický, prijíma ľudí takých, akí sú 

- Je schopný vyhľadávať, hodnotiť, využívať pri učení rôzne druhy informácií a meniť ich na 

poznatky, má osvojenú prácu s počítačom 

- Je schopný  dohovoriť sa anglickým jazykom adekvátne stupňu vzdelania 

- Je schopný vnímať krásu umenia, porozumieť mu, chrániť umelecké diela, vie sa adekvátne 

svojim schopnostiam umelecky prejaviť 

- Vie sa starať o svoje zdravie , je schopný rozvíjať svoje fyzické danosti 

- Vie pomenovať svoje pocity, nebráni sa ich aj prejaviť 

- Ctí si svoju rodinu, mesto , je hrdým občanom SR a Európanom. 

 

ISCED 2  

           Kompetenčný profil žiaka našej školy  je  určený  osvojenými kľúčovými 

spôsobilosťami, ktoré odporúča Európsky parlament a rada pre celoživotné vzdelávanie. Žiak 

by mal preukázať  komplex vedomostí a znalostí  z kompetencií : 

• kompetencia k celoživotnému učeniu sa  

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja,  
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- 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,  

• sociálne komunikačné kompetencie  

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

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

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

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

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

osobnej zodpovednosti,  

- vie spracovávať a triediť získané informácie, vie triediť získané vedomosti, 

- vie čítať text s porozumením, rozvíja si pozitívny postoj k literatúre, vie používať rôzne 

stratégie pri čítaní textu, 

- je schopný viesť dialóg, vie počúvať a rozumieť názoru iných, dokáže zmysluplne 

argumentovať, sebavedome hovorí na verejnosti, 

- vie konzultovať v hovorenej forme, jasne a zrozumiteľne formulovať získané vedomosti, 

- je schopný vnímať neverbálnu komunikáciu,  

• kompetencie 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,  

- orientuje sa veku primerane v oblasti finančných inštitúcií, 

- je schopný uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti 

• kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  
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- 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,  

- dokáže vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať i a triediť  informácie získané z IKT, 

dokáže ich využívať pri tvorbe projektov a ich prezentácií, 

• kompetencia riešiť problémy  

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

tvorivom myslení,  

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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

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

zvažovať úrovne ich rizika,  

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,  

• kompetencie občianske  

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

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

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

spoločnosti,  

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

prispieva k naplneniu práv iných,  

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, rešpektuje všetky národnosti a náboženstvá  

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

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

• kompetencie sociálne a personálne  

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje 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,  
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- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,  

• kompetencie pracovné  

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  

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

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

 

• kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

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

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

- vie pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí, 

- vie pochopiť dôležitosť osobných financií, 

- chápe problém, otázku bohatstva a chudoby, 

• kompetencie 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 orientovať sa 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, situáciám,  

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  

 

II.5   Pedagogické stratégie 

Spoločné postupy na úrovni školy, uplatňované vo vyučovaní na 1. a na 2. stupni, rovnako 

ako aj mimo vyučovania, ktorými škola cielene utvára a rozvíja kľúčové kompetencie žiakov. 

II.5.1   Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa 
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- na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia, posilňujeme 

pozitívny vzťah k učeniu. 

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

k ich získaniu 

- do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment 

- uplatňujeme individuálny prístup, výsledky posudzujeme vždy z pohľadu „pridanej 

hodnoty“ 

- motivujeme k učeniu – snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiadosť z učenia 

- na začiatku vyučovacej jednotky vždy spoločne so žiakmi vyvodíme cieľ, na konci 

vyučovacej jednotky spoločne zhodnotíme jeho dosiahnutie 

- využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov 

- žiakom zadávame samostatné práce, ktoré si vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov 

- zadávame motivačné domáce úlohy – umožňujeme im vybrať si z ponuky domácich úloh, 

od žiakov žiadame prezentáciu výsledkov domácich úloh 

- od žiakov vyžadujeme vhodné rozvrhnutie vlastnej práce, učíme ich plánovať, organizovať 

a vyhodnocovať svoju činnosť 

- vo vhodných prípadoch umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady 

- žiakom umožňujeme pozorovať, experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať 

závery 

- učíme práci s chybou 

- učíme k trpezlivosti a povzbudzujeme 

- pri hodnotení používame v zreteľnej prevahe prvky pozitívnej motivácie 

Ideme príkladom – neustále si svojim ďalším vzdelávaním rozširujeme svoj „pedagogický 

obzor“ 

II. 5.2    Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií 

- prioritne sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom 

a cudzom jazyku 

- podporujeme rôzne formy komunikácie na medzinárodnej úrovni v rámci Európy aj sveta 

- kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie 

- podporujeme kritiku a sebakritiku 
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- pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v obtiažnych a ohrozujúcich 

situáciách 

- učíme žiakov počúvať druhých ako dôležitý prvok účinnej medziľudskej komunikácie 

- učíme žiakov asertívnemu správaniu sa a neverbálnej komunikácii 

- dôraz kladieme na tímovú prácu a kooperatívne vyučovanie 

- vytvárame dostatočný priestor pre vyjadrovanie sa žiakov pri problémovom vyučovaní,  

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

práca, projekty, referáty, riadené diskusie,  

- vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, brainpooling, simuláciu, hranie rolí 

- dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie 

- vyžadujeme uplatňovanie znalosti cudzieho jazyka /rozvoj komunikácie v cudzom jazyku/, 

a to nielen pri vyučovaní, ale aj pri výmenných návštevách, exkurziách, poznávacích 

zájazdoch, besedách 

- vyžadujeme od žiakov uplatňovanie schopností komunikácie v rámci autentického učenia sa 

pri spoločenských akciách školy – akadémie, večierky, akcie školy 

- zaraďujeme činnosti umožňujúce komunikáciu s rôznymi vekovými skupinami žiakov 

a s dospelou populáciou /spolupráca a spoločenské aktivity starších a mladších žiakov, 

spolupráca so žiakmi špeciálnej základnej školy, s rodičmi, starými rodičmi, klubom 

dôchodcov a pod./ 

Ideme príkladom – profesionálnym prístupom ku komunikácii so žiakmi, rodičmi, 

zamestnancami školy a širšou verejnosťou. Otvorene komunikujeme na kultúrnej úrovni, svoje 

názory opierame a logické argumenty. Netolerujeme ohováranie, nezdvorilosť. Pozitívne 

svoju školu a učiteľskú profesiu prezentujeme na verejnosti. 

II.5.3  Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základ matematického 

myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

- pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady 
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- učíme žiaka pozitívnemu postoju v matematike, ktorý je založený na rešpektovaní pravdy 

a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť 

- vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku, správne využívať 

argumentáciu 

- praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi 

a prístrojmi, údajmi 

- podporujeme zvedavosť, záujem a etické a celosvetové otázky 

Ideme príkladom – sami sa zaujímame o najnovšie výsledky vedy a techniky, ako i o nové 

vedecké zistenia v oblasti našej profesie. 

II.5.4 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných 

technológií 

- vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií aj pre 

tvorbu výstupov – časopis, webová stránka, prezentácia a pod. 

- ako výstup z niektorých tém vyučovania vyžadujeme najrôznejším spôsobom spracované 

záverečné práce – power point, písomne, graficky , pomocou obrazového vyjadrenia 

a podobne, podľa veku žiaka a druhu témy. Následne požadujeme prezentáciu, obhajobu 

a počúvanie druhých 

- formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní informačno-komunikačných technológií 

/IKT/ - najmä ich schopnosť posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi 

skutočnosťou a virtuálnym svetom 

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

- poukazujeme na význam IKT v osobnom i pracovnom živote 

Ideme príkladom – systematicky sa zdokonaľujeme v oblasti využívania IKT, pedagogickú 

dokumentáciu tvoríme pomocou dostupnej technológie. Internet kriticky využívame v príprave 

na vyučovanie i k osobnej potrebe. 

II.5.5    Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy 
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- umožňujeme žiakom vytvárať hypotézy, pozorovať rôzne javy, hľadať ich vysvetlenie, 

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

- vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie, pri ktorých je nutné riešiť 

praktické úlohy 

- žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí viacerých vyučovacích 

predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti a teda aj 

viacero prístupov k riešeniu 

- žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh 

- priebežne monitorujeme, ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov v škole aj pri 

mimoškolských akciách 

Ideme príkladom – učíme sa sami lepšie, s rozumom a nadhľadom riešiť rôzne problémové 

situácie v škole. 

II.5.6    Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií 

- pravidlá správania sa v škole sú postupne vypracovávané v spolupráci so žiakmi 

- už od 1. ročníka vyžadujeme od žiakov spolupodieľanie na vytváraní pravidiel vlastnej 

triedy 

- vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania spolužiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedodržiavaní pravidiel triedy, či školského poriadku, vyžadujeme od 

žiakov prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel 

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

prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu 

- netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy správania sa žiakov, 

zamestnancov školy a rodičov 

- netolerujeme nekamarátske správanie a odmietnutie žiadanej pomoci 

- obsah triednických hodín pripravujeme spoločne s triednou žiackou samosprávou 

- na prezentáciu vlastných názorov žiakov využívame komunitné kruhy, diskusné kruhy, 

panelové diskusie 
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- využívame pomoc a skúsenosti odborníkov – CPPPaP, polície, výchovného poradcu 

- v činnostiach na to vhodných je žiakom poskytnutá možnosť vyjadriť vlastné pocity, nálady 

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

- vo vyučovaní používame metódu hraných rolí pre približne rôznych životných situáciách 

a ich riešení, využívame pritom zážitkové učenie a príklady z bežného života 

- na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa ľudí 

- exkurziami a vychádzkami v meste umožňujeme žiakom vnímať spôsoby komunikácie 

medzi ľuďmi a vhodne ich napodobňovať 

- žiakom umožníme zúčastňovať sa zasadnutia mestského zastupiteľstva, návštevy rôznych 

úradov, súdov 

- organizuje besedy s pracovníkmi rôznych odvetví 

- uskutočňuje akcie pripomínajúce ľudové tradície –Veľká noc, Vianoce 

- organizujeme vystúpenia pre verejnosť, zabezpečujeme účasť žiakov na akciách mesta, 

vystupovanie pre starších i mladších spoluobčanov 

- zapájame žiakov do celoškolských projektových dní  

- ponúkame žiakom vhodné pozitívne aktivity aj prostredníctvom vzdelávacích poukazov ako 

protipól nežiaducim sociálno- patologickým javom 

Ideme príkladom – Rešpektujeme právne predpisy, vnútorné normy školy, plníme si príkladne 

povinnosti. Rešpektujeme osobnosť žiaka a jeho práva. Budujeme priateľskú a otvorenú 

atmosféru v triede a v škole. Správame sa k žiakom, ich rodičom a ku svojim 

spolupracovníkom tak, ako si prajeme, aby sa oni správali k nám. 

II.5.7    Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií 

- minimalizujeme používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy 

a kooperatívne vyučovanie 

- podporujeme „inklúziu“ – začleňovanie – volíme formy práce, ktoré vnímajú rôznorodý 

kolektív triedy ako mozaiku vzájomne sa doplňujúcich členov rôznych kvalít, umožňujúcich 
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vzájomne sa inšpirovať a učiť s cieľom dosiahnutia osobného maxima každého člena 

kolektívu 

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

spolupráce 

- rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne role 

- učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu svojho tímu, výsledok svojej práce /význam/ v tíme 

a práce ostatných členov tímu 

- podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, vytvárame situácie, kde sa žiaci vzájomne potrebujú 

- upevňujeme v žiakoch vedomie, že len spoluprácou možno najlepšie napĺňať osobné 

a spoločenské ciele 

- podporujeme integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami do 

triednych kolektívov 

- vo vyučovaní podporujeme koedukovanú výchovu detí 

- priebežne monitorujeme sociálne vzťahy v triede 

- učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi a medzi žiakmi 

a učiteľmi 

Ideme príkladom – podporujeme spoluprácu všetkých členov pedagogického zboru 

a spoluprácu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Rešpektujeme prácu, 

rolu, povinnosti a zodpovednosť ostatných. Nedelíme učiteľský zbor na 1. a 2. stupeň. 

Uprednostňujeme záujmy školy, záujmy žiakov a oprávnené záujmy rodičov pred svojimi 

osobnými záujmami. Pomáhame svojim spolupracovníkom, učíme sa od nich, vymieňame si 

skúsenosti. 

II.5.8     Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií 

- pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u žiakov záujmovú činnosť 

a zmysluplné využívanie voľného času, čím zároveň podporujeme rozvoj kompetencie 

rozhodovania sa a zodpovednosti za organizovanie svojho voľného času 
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- umožňujeme žiakom samostatne si organizovať akcie mimo vyučovania, pripravovať akcie 

pre mladších spolužiakov, žiakov iných škôl a pre rodičov 

- rôznymi formami /exkurzia, film, beseda, návšteva v škole, ukážka/ zoznamujeme žiakov 

s rôznymi profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavu žiakov o reálnej podobe ich 

budúceho povolania a voľbe ich ďalšieho štúdia 

- podporujeme žiakov v tvorbe pomôcok na vyučovanie, vedieme ich k prezentácii ich 

výsledkov pred žiakmi mladších ročníkov, či iných škôl formou videokonferencií 

- zapájame žiakov do tvorby školských projektov 

- vyžadujeme od žiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spolužiakov, podávanie návrhov 

na zlepšenie vlastnej či spolužiakovej práce 

- využívame – hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu, pokusy a experimenty 

- ak je to možné, miesto modelových situácií vedieme žiakov k riešeniu situácií priamo 

v teréne / obchody, úrady, rodiny, laboratóriá, spoločenská organizácia/ 

- kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime, dôsledne vedieme žiakov k dodržiavaniu 

stanovených pravidiel, ochrane zdravia a k plneniu si povinností a záväzkov 

Ideme príkladom – príkladne si plníme svoje pracovné povinnosti, nástupy na hodiny, 

príprava na vyučovanie s podobne. 

II.5.9     Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti 

- podporujeme kreativitu žiakov, rozvíjame jeho schopnosť zmeniť myšlienky na skutky 

- učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu 

- starších žiakov poverujeme vedením, starostlivosťou nad mladšími spolužiakmi 

- oceňujeme rôznymi formami pochvaly kreativitu a iniciatívnosť žiakov, aktivitu na 

vyučovaní, domácu príprava žiaka nad rámec povinností, získavanie a prezentácia vedomostí 

mimo úloh stanovených učiteľom je priestorom pre učiteľa na vyzdvihnutie kreativity žiaka 

- formujeme v žiakovi schopnosť postaviť sa za správnu vec, zastať sa slabších spolužiakov 

a tým budovať etický vzorec správania sa 
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- prácou v tímoch podporovať schopnosť žiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné 

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

zodpovednosť za výsledky spoločného diela 

- pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času stanovením si 

a dodržiavaním cieľa /nehľadať nepodstatné informácie, nerozptyľovať sa stránkami 

internetu, ktoré nie sú podstatné pre našu prácu/ 

- využívaním loga a mena školy formovať v žiakoch počas reprezentácie školy na akciách 

mimo nej hrdosť na príslušnosť k spoločenstvu školy 

Ideme príkladom – sme iniciatívni v hľadaní metód a foriem zdokonaľujúcich naše pôsobenie 

na žiaka, vo vytváraní priateľskej atmosféry v žiackom i pracovnom kolektíve. Problémy 

neobchádzame, ale tvorivým tímovým prístupom sa ich snažíme vyriešiť. Iniciatívne 

vyhľadávame možnosti vytvárania projektov na zabezpečenie lepšieho materiálneho 

a odborného vybavenia triedy a školy. 

II.5.10  Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať 

sa nástrojmi kultúry 

- podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania 

- účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch 

umelecké hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a jej rozdielnosti od kultúry iných 

národov. 

- vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky 

- podporujeme  rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov ako možnosti ich profesionálneho 

zamerania sa /napr. návštevy na stredných školách umeleckého zamerania/ 

- prostredníctvom akadémií, školských vystúpení, vystúpení v meste prezentujeme žiacku 

umeleckú tvorivosť všetkých druhov 

- kontaktmi so žiakmi škôl iných národov prostredníctvom projektovej činnosti a osobných 

návštev učíme žiakov vnímať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v Európe 
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- exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, 

mesta rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme hrdosť voči národným 

dejinám 

- u žiakov formujeme vedomie, že kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom kultúrnosti osobnosti 

Ideme príkladom – estetická úprava tried, chodieb, písomných dokumentov, prezentácia 

vlastných názorov na vnímané umelecké diela ako aj tvorba vlastných umeleckých diel sú 

znakom našej kultúrnosti. Vkusne dotvárame aj vonkajšie prostredie školy. 

 

II.6  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamije žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov 

umožní vytvoriť nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny 

prístup vo vzdelávaní. špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované 

školským zariadenímvýchovného poradenstva a prevencie. 

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu 

podmienok(obsahu foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo 

nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu 

zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností ako aj dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla : 

1. žiak so zdravotným znevýhodnením 

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

zrakovým postihnutím, s 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 s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, žiak 

s poruchou správania 

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 

3. žiak s nadaním 

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ vychádzame 

z platných dokumentov, najmä zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
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zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z vyhlášky č. 224/2011 o základnej škole, 

ako i z ďalších platných a záväzných dokumentov.V tejto oblasti našej práce je nutná zvýšená 

spolupráca školy, žiaka, jeho rodičov a školského poradenského zariadenia.V rámci školy ide 

najmä o spoluprácu triedneho učiteľa s ostatnými vyučujúcimi, výchovného poradcu 

a vedenia školy. Podmienkou zdokonaľovania práce so žiakmi so ŠVVP je neustále 

vzdelávanie pedagogických pracovníkov v tejto oblasti. 

Zásadnou podmienkou úspešnej práce s týmito žiakmi je neustála komunikácia s rodičmi 

žiaka. 

Zásady komunikácie učiteľa s rodičmi 

� vytvorenie dostatočného časového priestoru na rozhovor s rodičom 

� získanie dôvery rodičov, poskytujeme im jasné a zrozumiteľné informácie, 

podporujeme a povzbudzujeme ich pri problémoch 

� vzájomné počúvanie sa 

� rozhovor musí prebiehať v pokojnej atmosfére, vedieme ho optimisticky, pedagóg 

hľadá neustále riešenia ako pomoc pre rodiča 

� situácie, ktoré sme s dieťaťom zažili, jeho správanie, reakcie iba popisujeme, ale ich 

nehodnotíme 

� uvádzame zdroje svojich informácií a to isté umožňujeme aj rodičom 

� stanovíme „pravidlá hry“, ujasníme si pojmy a trváme na dodržiavaní týchto pravidiel 

� celý rozhovor je jasnou snahou učiteľa poradiť rodičom hľadať riešenia a ponúknuť im 

pomoc 

� uskutočňujeme zápis zo stretnutia s autentickým podpisom oboch príp. všetkých 

zúčastnených strán, ktorý eviduje triedny učiteľ alebo výchovný poradca 

 

II.6.1     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, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby 

sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných                            

triedach (integrované vzdelávanie) 

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takéhoto charakteru, že je mu potrebné 

vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. 
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Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa 

kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie a na základe odborného 

vyšetrenia. 

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program 

vypracováva škola so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa 

kompetencií. 

Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho 

cyklu alebo počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného 

vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej 

triede základnej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové 

a organizačné podmienky v rozsahu kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. 

Doteraz sme vytvorili bezbariérový prístup na prízemie 1. stupňa a do WC chlapcov. 

Riaditeľ školy zabezpečuje pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka systematickú 

spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie 

žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej 

triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa 

jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

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 špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ alebo 

vyučujúci predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími 
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zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby a so školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie. 

Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné 

prispôsobiť obsah formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, 

vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako účasť 

individuálneho programu 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 individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak 

nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže 

upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. 

Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých 

zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, 

špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. 

Pedagogické zásady práce pri práci so žiakmi so ŠVVP: 

� rešpektovanie zvláštností a možností žiaka 

� informovanosť všetkých pedagógov o probléme žiaka s dôrazom na mlčanlivosť 

o informáciách zistených pri výkone povolania 

� oboznámenie všetkých pedagógov so spôsobmi vzdelávania, hodnotenia žiaka 

a možnosťami úľav 

� oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka 

� skoré poskytnutie pomoci /koniec 1. začiatok druhého ročníka a pribežne, čím skôr, 

tým lepšie/ 

� dodržiavanie jednotlivých vývojových etáp 

� vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľskej atmosféry 

� zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok 

� využívanie špeciálnych metód a foriem práce odporučených odborným pracovníkom 

pedagogicko-psychologickej poradne 

� dodržiavanie zásady všestrannosti /dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje 

znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie/ 

� dodržiavanie zásady sústavnosti 

� stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov 

� podporovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať pochvaly, 

nedostatky neporovnávať s ostatnými 
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� zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných činností 

podľa odporúčania PPP 

II.6.2    Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou ) 

- definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky 

nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností 

jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných 

podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje 

intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto 

dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

     Špeciálne edukačné potreby dieťaťa sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, 

organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali 

osobnostiam žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od 

štandardného vývinu. 

Sociálne znevýhodnené prostredie ( ďalej SZP) je pre žiaka rodina: 

� ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

minima 

� v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

� v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov 

nemá ukončené základné vzdelanie 

� ktorá má nadštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené 

miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.) 

 

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom 

eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia 

(komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) dosiahnuť 

primeraný rozvoj ich schopností. 

Uskutočňuje sa : 

� v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy, pričom niektoré (pre 

neho problémové) vyučovacie predmety môže žiak absolvovať v rámci individuálneho 

vzdelávacieho programu 

� v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením 
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výchovnej prevencie a poradenstva, zákonný zástupca má právo sa s týmto programom 

oboznámiť 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie 

a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb najmä : 

� vytvárame atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové 

špecifiká detí 

� pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňujeme atraktívne edukačné 

prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

� zabezpečuje pomoc pri realizácii výletov, exkurzií aby sa dieťa mohlo takýchto aktivít 

zúčastňovať 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej 

triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka 

podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje : 

� základné informácie o žiakovi a vplyve jeho sociálne znevýhodneného prostredia na 

výchovno-vzdelávací proces 

� modifikáciu učebného plánu a učebných osnov 

� aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov 

� špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka 

� špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

� požiadavky na zabezpečenie doplnkových učebných pomôcok 

� zabezpečenie servisu odborníkov – asistenta učiteľa, špeciálneho pedagóga, psychológa 

a iných špecialistov 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú na individuálnej báze tak, aby zodpovedali 

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom a ďalšími zainteresovanými odbornými  pracovníkmi podľa potreby. 

 

II.6.3    Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich 

nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem 
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rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin 

nadaných detí a žiakov, ich emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy. 

Základné podmienky vzdelávania žiakov s nadaním v bežných triedach základných škôl 

(integrované vzdelávanie) 

Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie 

špeciálne podmienky, jedná sa o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo 

musí byť potvrdené odborným vyšetrením. Zaradenie takéhoto žiaka do programu pre 

nadaných žiakov je možné iba s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. 

Pre integrovaného nadaného žiaka je treba vypracovať individuálny výchovno-

vzdelávací program, prípadne môže postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho 

programu, ak je v triede integrovaná skupina nadaných žiakov s rovnakým druhom nadania. 

Za vypracovanie týchto programov je zodpovedný triedny učiteľ v spolupráci s príslušnými 

odbornými pedagógmi ( podľa predmetov, v ktorých sa nadanie rozvíja). Pri tvorbe 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov spolupracuje so zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program môže žiakovi v súlade s jeho nadaním 

umožniť akcelerované vzdelávanie. Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo absolvovania 

dvoch ročníkov v priebehu jedného školského roku možno nadaného žiaka : 

� vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších ročníkov 

� postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka 

� vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka 

Vo všeobecnosti sa však dáva prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu 

vzdelávaniu, čo znamená : 

� zaradiť do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmety, ktoré nie sú 

v učebnom pláne bežných žiakov 

� doplniť záväzné učebné osnovy jednotlivých predmetov o nové témy zodpovedajúce 

nadaniu žiaka a možnostiam školy, resp. regiónu 

Individuálny výchovno-vzdelávací program 

       Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaného v bežnej triede 

základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program nadaného žiaka obsahuje : 

� základné informácie o žiakovi 

� špecifikáciu druhu a štruktúry jeho nadania, s opisom silných a slabých stránok žiakovej 

osobnosti 

� modifikáciu učebných plánov a učebných osnov 
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� špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

� zapojenie tútora alebo učiteľa/učiteľov školy vyššieho stupňa do vzdelávania žiaka 

� požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok 

� zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi ( podľa druhu rozvíjaného nadania ) 

Individuálny výchovno-vzdelávací program možno v priebehu školského roka 

spresňovať formou časovo-tematických plánov. Podľa aktuálneho vývinu nadania žiaka 

možno program priebežne meniť a upravovať. 

V individuálnom výchovno-vzdelávacom programe nadaného žiaka s ďalšími 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (nadaného žiaka so zdravotným 

znevýhodnením alebo nadaného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia ) musia byť 

zohľadnené aj tieto potreby a program má okrem rozvoja nadania zabezpečiť aj kompenzáciu 

nedostatkov žiaka. 

Skupinový výchovno-vzdelávací program 

Ak sú v bežnej triede integrovane vzdelávaní viacerí žiaci s rovnakým druhom 

nadania, môžu postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý 

môže byť formulovaný aj ako súčasť školského vzdelávacieho programu.  

Obsahuje : 

� modifikáciu učebných plánov a učebných osnov 

� špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

� zapojenie učiteľa/ učiteľov vyššieho stupňa do vzdelávania žiakov 

� požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok 

 

II.7   Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy predstavujú tematické časti vzdelávania, ktoré sa prelínajú 

vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, a preto je potrebné zaoberať 

sa nimi v procese výučby a výchovy. Prierezové témy prepájajú rôzne oblasti základného 

učiva a prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov. Štátny vzdelávací program 

vymedzuje tieto prierezové témy . 

� environmentálna výchova 

� multikultúrna výchova 

� osobný a sociálny rozvoj 

� ochrana života a zdravia 

� výchova k manželstvu a rodičovstvu 

� mediálna výchova 

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

osnovách jednotlivých predmetov. 
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Multikultúrna výchova 

Prierezová téma multikultúrna výchova v základnom vzdelávaní umožňuje žiakom 

zoznamovať sa s rozmanitosťou rôznych kultúr, ich tradíciami a hodnotami. Na pozadí tejto 

rozmanitosti si potom žiaci môžu lepšie uvedomovať svoju vlastnú kultúrnu identitu, tradície 

a hodnoty. Multikultúrna výchova sprostredkúva poznávanie vlastného kultúrneho zakotvenia 

a porozumenia odlišným kultúram. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, solidaritu, toleranciu, 

vedie k chápaniu a rešpektovaniu neustále sa zvyšujúcich sociokultúrnych  rozmanitostí. 

Podporuje predchádzam prejavom diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie 

a rasizmu. Zároveň pomáha pochopiť problematiku migrácie.  

Prierezovú tému multikultúrna výchova zaradíme do osnov humanitných 

a spoločenskovedných predmetov ako je dejepis, etická výchova, občianska výchova, 

geografia, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. 

 

Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť schopnosť kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi. Žiaci sa naučia poznať a chápať pravidlá fungovania 

mediálneho sveta, zmysluplne sa v ňom orientovať a využívať médiá a ich produkty podľa 

toho, ako plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú. Získajú schopnosť 

kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá a objavovať v nich to hodnotné a tiež 

schopnosť uvedomovať si negatívne vplyvy médií na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. 

Mediálnu výchovu začleníme do osnov informatiky, hudobnej výchovy, slovenského 

jazyka  a literatúry. 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

Cieľom prierezovej témy je rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život 

a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby 

a práva ostatných, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti 

potrebné pre kvalitný život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-

patologických javov, ako je šikanovanie, agresivita a užívanie návykových látok. Téma sa 

prelína všetkými vzdelávacími a výchovnými oblasťami. 

Prierezovú tému začleníme do učebných osnov všetkých predmetov a aktivít v oblasti 

primárnej prevencie.  V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom , Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Považskej Bystrici a CVČ v Novej Dubnici zrealizujeme výchovné 

programy pre žiakov tematicky zamerané na primárnu prevenciu. 
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Environmentálna výchova 

Cieľom prierezovej témy je rozvíjať u žiakov schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť 

vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov života na 

Zemi. V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť : 

• vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

• posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu 

• vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu 

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

k životnému prostrediu 

• hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia 

a komunikovať o nich, racionálne obhajovať svoje názory a stanoviská 

Prierezovej téme budeme venovať dva tematické dni : Deň vody a Deň Zeme, začleníme 

ju do učebných osnov biológie, geografie, chémie, fyziky, slovenského jazyka 

a literatúry, občianskej výchovy a tiež cudzích jazykov. 

 

Ochrana života a zdravia 

Prostredníctvom prierezovej témy sa u žiakov formuje vzťah k problematike ochrany svojho 

zdravia a života , tiež zdravia a života iných ľudí. Žiaci sa učia zvládať situácie vzniknuté 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. Pripravujú sa zvlášť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Prierezová téma 

sa realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných 

organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení v rámci dňa 

Ochrana života a zdravia v obsahových celkoch : 

• riešenie mimoriadnych situácií 

• zdravotná príprava 

• pohyb a pobyt v prírode 

Prierezovú tému začleníme aj do predmetov chémia, biológia a telesná výchova. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s 

vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo 

životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou 

je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných 
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odborníkov. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:  

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

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti, získal základné predpoklady pre 

zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva,  osvojil 

zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  uprednostňoval 

základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

Prierezovú tému začleníme do predmetov občianska náuka, etická výchova, biológia, 

telesná a športová výchova. 

 

III.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zabezpečuje harmonickú organizáciu celého 

výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

III.1 Hodnotenie žiakov 

a) Hodnotenie vedomostí 

� Slovné  hodnotenie je základom celého výchovno-vzdelávacieho procesu. 

� Žiaci dostávajú na konci školského roka vysvedčenia, špeciálne pochvaly diplomy. 

Žiak s najlepšími výsledkami v škole počas celej školskej dochádzky dostáva vkladnú 

knižku od rodičovskej rady. Najlepší žiaci tried sú odfotení v galérii najlepších žiakov 

školy.  

� Hodnotenie je osobnou vecou medzi učiteľom a žiakom (výsledky testov, diktátov, 

ústnych a písomných odpovedí...). 

� Pri nácvičných diktátoch a samostatnej práci PZ sa využíva princíp tzv. akceptačného 

hodnotenia. Pri kontrolných diktátoch sa využíva percentuálne hodnotenie a pri počte 

0-1 chýb žiak môže byť odmenený pečiatkou, nálepkou a pod. 

� Predpísané písomné práce sú z hlavných predmetov SJL a MAT.Žiaci sú z nich 

ohodnotení známkou i percentuálne podľa presne stanovených pravidiel. 

� Do celkového hodnotenia sa zarátava hodnotenie všetkých nadobudnutých schopností 

a vedomostí žiakov a aj obhajoba projektových úloh v jednotlivých predmetoch. 

� Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia vedomostí a správania je ich sebahodnotenie. 
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� štvrťročné hodnotenia žiaka ako špeciálny formulár je predkladaný na náhľad 

rodičom. Rodič si potom porovnáva ako sa dieťa zhodnotilo samo a ako ho hodnotí 

učiteľ. 

b) Hodnotenie správania 

� Základom sú pravidlá školského poriadku. 

� V triedach sa správanie hodnotí priebežne. 

c) Hodnotenie testov 

� Po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu test v súlade s tematickými plánmi 

predmetov. 

� Termíny testov vyučujúci žiakom vopred oznámia.  

� Otázky testov budú mať bodové hodnoty. Výsledky testov s a budú hodnotiť počtom 

získaných  bodov za správne odpovede v pomere k celkovému počtu (maximu) bodov 

za testy. 

� Keďže testy budú žiakom vopred oznámené, neprítomnosť žiaka na teste môže 

vyučujúci ospravedlniť  len z vážnych dôvodov ( choroba, rodinné dôvody).  

� Ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorý z testov, vyučujúci môže žiakovi dať 

náhradný termín na písanie chýbajúceho testu. 

d) Hodnotenie aktivity 

� Pod aktivitou rozumieme krátke ústne odpovede žiakov na otázky učiteľa počas 

vyučovacej hodiny. 

� Žiaci budú odpovedať najskôr na základe dobrovoľnosti, ak sa žiaci nehlásia 

vyučujúci ich vyvolá. 

� Žiak by mal mať minimálne 1 až 2 ústne odpovede za jeden polrok vzhľadom k počtu 

hodín  v týždni. 

e) Celkové hodnotenie 

Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011na hodnotenie žiakov 

základnej školy. 

Za klasifikačné obdobie získa žiak známku za súčet získaných bodov za testy, 

aktivitu a ústnu odpoveď v pomere k celkovému počtu bodov vyjadrenom v percentách : 

• za 100-90% úspešnosť – známka výborný – 1 

• za 89-75% úspešnosť – známka chválitebný – 2 

• za 74-50% úspešnosť – známka dobrý – 3 

• za 49-30% úspešnosť – známka dostatočný – 4 

• za menej ako 30% úspešnosť – známka nedostatočný – 5 
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Na požiadanie rodičov v priebehu klasifikačného obdobia je vyučujúci povinný 

poskytnúť orientačne informáciu o známke vypočítanej z % hodnotenia žiaka za 

predchádzajúce obdobie, podľa hore uvedenej stupnice. 

 

III.2  Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe: 

- Pozorovania (hospitácie) 

- Rozhovoru 

- 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. 

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

hodiny“) 

Zamestnávateľ hodnotí: 

a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 

b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 

c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 

d) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ alebo OZ 

O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam. Jednotlivé kritériá zamestnávateľ 

hodnotí počtom bodov v rozpätí od 0 do 4 s pridelením nasledujúceho slovného hodnotenia 

k jednotlivému počtu bodov:  

a) 0 bodov – nevyhovujúco 

b) 1 bod  – čiastočne vyhovujúco 

c) 2 body  – štandardne 

d) 3 body – veľmi dobre 

e) 4 body– mimoriadne dobre 

Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov zamestnancom 

v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver 

hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom: 

a) 0%-10% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - nevyhovujúce výsledky 

b) 11%-30% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - čiastočne vyhovujúce   

výsledky 
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c) 31%-60% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  -štandardné výsledky 

d) 61%-90%  - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  -veľmi dobré výsledky 

e) 91%-100% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - mimoriadne dobré      

výsledky. 

 

III.3  Hodnotenie školy 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

• Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školya 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, včítane návrhov a opatrení – analýza SWOT 

Monitorujeme pravidelne: 

• podmienky na vzdelávanie 

• spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

• prostredie – klímu školy 

• priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania 

• úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

• výsledky vzdelávania 

• riadenie školy a úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je: 

• spokojnosť rodičov, učiteľov, žiakov 

• kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne: 

• správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

• správy o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MZ, PK, projektov a iné 

• analýza SWOT 

• analýza úspešnosti žiakov pri umiestňovaní na vyšší stupeň školy 

• analýza úspešnosti žiakov na olympiádach a súťažiach 

• dotazníky pre žiakov a rodičov 
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IV.  Inovovaný školský učebný plán 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia 
oblasť  

Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. SPOLU 

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský jazyk a  
literatúra  

9 8 7+1 7 31+1 

anglický jazyk   3 3 6 

             

Človek a príroda  
prvouka  1 2   3 

prírodoveda    1 2 3 
          

Človek 
a spoločnosť  

vlastiveda    1 2 3 

         

Človek a hodnoty  
etická výchova 

/náboženská výchova  
1 1 1 1 4 

         
Matematika  a 

práca  s 
informáciami 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 16+4 

informatika   1 1 2 

         
Človek a  svet 

práce  
pracovné vyučovanie    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+1 2 2 8+1 

         
Povinná časť 20 20 23 25 88 

Voliteľné hodiny + Angl. konverzácia 1+1 2+1 2 1 8 

Spolu : povinná  časť + voliteľné 
hodiny 

22 23 25 26 96 
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Vzdelávacia 
oblasť  

Predmet / ročník 5. 6. 7. 8. 9. SPOLU 

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský jazyk 
a  literatúra  

5 5 4+1 5 5 24+1 

anglický jazyk 3+1 3 3 3 3 15+1 

druhý cudzí jazyk  
/NJ, RJ/ 

  2 2 2 6 

          

Človek 
a príroda  

fyzika  2 1 2 1 6 
chémia   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+1 6+2 
geografia  2 1+1 1+1 1 1 6+2 

občianska náuka   1 1 1 1 4 
          

Človek 
a hodnoty   

etická výchova 
/náboženská 

výchova   
1 1 1 1 1 5 

          
Matematika  a 

práca  s 
informáciami 

matematika 4+1 4+1 4 4+1 5 21+3 

informatika 1 1 1 1  4 

          
Človek a svet 

práce 
technika 1 1 1 1 1 5 

          

Umenie 
a kultúra  

výtvarná výchova  1+1 1 1 1 1 5+1 
hudobná výchova  1 1 1 1  4 

          

Zdravie a pohyb  
telesná a športová 

výchova  
2 2 2 2 2 10 

          
Povinná časť 24 25 26 27 25 127 

Voliteľné hodiny 3 4 4 3 5 19 
Spolu : povinná  časť + 

voliteľné hodiny 27 29 30 30 30 146 
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Poznámky k učebnému plánu:  

- rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 

podmienok školy. 

- vo vyučovacom predmete technika sú zohľadnené personálno-odborné a 

materiálnotechnické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy 

tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

- voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny sú využité na vyučovacie predmety, ktoré 

rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.  

- škola má vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, preto 

využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného 

predmetu v druhom ročníku. 

- škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý 

cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, 

taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny 

týždenne. V našej ponuke je nemecký jazyk a ruský jazyk. 

- pri prestupe žiaka škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu 

spravidla v priebehu jedného školského roku.  

- podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie.  

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 

pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre 

základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 

 

Učebné osnovy 

Vypracované učebné osnovy jednotlivých predmetov vychádzajú z učebných osnov štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, ktoré dopĺňajú voliteľné 

predmety, dotované z dotácie pre voliteľné hodiny. Osnovy jednotlivých predmetov 

charakterizujú predmet, definujú jeho ciele, rozvoj kľúčových spôsobilostí, uvádzajú 

používané metódy a formy práce, učebné zdroje, hodnotenie žiakov v predmete, obsah 

(obsahový štandard), požiadavky na výstup (výkonový štandard) a začlenenie prierezových 

tém. 
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V prípade, že učebné osnovy jednotlivých predmetov nie sú totožné so štátnym vzdelávacím 

programom sú spracované a bližšie špecifikované v prílohách školského vzdelávacieho 

programu.  

 

  


