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Základná škola s materskou školou Šoporňa 

 

 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

                Vízia školy: „Moderná škola priateľských vzťahov 

                                           a aktívneho života“. 
 

         Motto: Nesľubuj, že to spravíš, 

                      nehonos sa, že si to vykonal, 

                      ale nech tvoje skutky hovoria za teba. 

                                                                      

                                                                         Ján Ámos Komenský 
 

Poslanie školy: 
„Umožniť všetkým žiakom školy získať základné vzdelanie v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Zabezpečiť všestranný rozvoj osobnosti žiaka.“  

 

Hodnoty školy:  
* vytváranie pozitívnej sociálnej klímy  

* čestné, otvorené a priame vzťahy  

* rešpektovanie ľudských práv dieťaťa  

* slobodný, čestný, morálny a charakterný človek  - pedagogický zamestnanec  

* slobodný, čestný, morálny a charakterný človek  - zamestnanec školy  

* slobodný, čestný, morálny a charakterný človek -  žiak 

* vzdelaný, tvorivý a empatický pedagóg  

* aktívny, samostatný, pracovitý a iniciatívny pedagóg  

* aktívny, samostatný, pracovitý a iniciatívny žiak  

* šťastný, vyrovnaný a zdravý človek   
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Základná škola s materskou školou 
Komenského 133, 925 52  Šoporňa 

 

 

 

ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ 
 

platnosť/ revidovanie 

 

dátum zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

Platnosť  iŠkVP od 

 

 

 

 

 

01.09.2015 1.) Inovovaná všeobecná časť 

 

2.) Prierezové témy : 

       - v inovovanom školskom  

          vzdelávacom programe:     

          ISCED 1 – I. ročník 

          ISCED 2 – V. ročník 

        - v  školskom vzdelávacom programe:     

          ISCED 1 – II., III. A IV. ročník 

          ISCED 2 – V., VI., VII., VIII.  

                             a IX. ročník 

 

3.)  Implementácia finančnej gramotnosti 

      do inovovaného školského vzdeláva- 

      cieho programu: ISCED 1 – I. ročník 

                                 ISCED 2 – V. ročník 

      Implementácia finančnej gramotnosti 

      do školského vzdelávacieho programu:     

      ISCED 1 – II., III. A IV. ročník   

      ISCED 2 – VI., VII., VIII. a IX.  ročník 
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INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
 

 

Inovovaný školský vzdelávací program 
Stupeň vzdelania ISCED 1 ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4 - ročná 5 - ročná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Študijná forma denná 

Druh školy štátna 

Typ školy plnoorganizovaná 

 

 

 

PREDKLADATEĽ 
Názov školy Základná škola s materskou školou Šoporňa 
Adresa Komenského 133, 925 52  Šoporňa 

IČO 360 805 19 

Riaditeľ školy PaedDr. Eva Kabrhelová 

Koordinátori pre tvorbu  

inovovaného ŠkVP 

pre ISCED 1 a ISCED 2 

PaedDr. Eva Kabrhelová 

Mgr. Mária Jeremiasová, zástupkyňa riad. školy 

Mgr. Dana Jašková, vedúca MZ I. stupeň 

Kontakt: tel. číslo 031 78 74 329 

                 e-mailová adresa riaditelka@zssoporna.sk 

Webová stránka www.zssoporna.sk    

  

 

     

ZRIAĎOVATEĽ 
Názov Obec Šoporňa 

Adresa č. 1179, 925 52  Šoporňa 

Kontakt: tel. číslo 0940 633 914 

                e-mail podatelna@soporna.sk 

sekretariát@soporna.sk 

 

 

 

Platnosť dokumentu od: 

 

01.09.2015 

 

Pečiatka  

a podpis riaditeľa školy 

 

 

 

Schválil: 

(pečiatka a podpis 

zriaďovateľa) 
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mailto:podatelna@soporna.sk
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 I. Všeobecná charakteristika školy 
 

                                              

     1.1 Charakteristika školy 
 

Základná škola v Šoporni bola slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania v r. 1973.  

Škola je poschodová, plnoogranizovaná s vyučovacím jazykom slovenským, s deviatimi 

postupovými ročníkmi, s kapacitou cca 330 žiakov. Základná škola sa nachádza v tichej časti, 

v strede obce. Je obklopená ihriskami a zeleňou. Od 1.januára 1998 má škola právnu 

subjektivitu. 
            Súčasťou našej školy sú : základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. 

Naša škola poskytuje: 
 

            1. Predprimárne vzdelávanie:         ISCED 0 – vzdelávanie prebiehajúce                                  

                                                                                       v materskej škole 

            2. Primárne vzdelávanie:                ISCED 1 – I. stupeň základnej školy (1. - 4. roč.)  

            3. Nižšie sekundárne vzdelávanie: ISCED 2 – II. stupeň základnej (5. -  9. roč.)  

 
            Materská škola má v súčasnosti  štyri triedy. V jesennom období školského roka 2015/2016 

sa otvorí a do užívania odovzdá piata trieda. Zástupkyňou riaditeľa školy pre materskú školu je od 

septembra 2014 Zuzana Juríčková. 

            Žiaci 1. stupňa majú možnosť navštevovať v popoludňajších hodinách tri oddelenia 

školského klubu detí. 

            Naša škola ponúka množstvo rôznorodej krúžkovej činnosti, zapájanie sa do rôznych akcií, 

kultúrnych podujatí, exkurzií, organizuje školy v prírode, turistické vycházky, lyžiarske výchovno-

výcvikové kurzy, plavecký výcvik, umožňuje žiakom zúčastňovať sa na súťažiach, podporuje mnohé 

športové aktivity a záujmy detí. 

 

          1.2 Charakteristika žiakov 
  

      Priemerný počet žiakov školy je 320. Sú rozmiestnení do 17 tried, z toho žiaci 1. stupňa  

sa vzdelávajú v ôsmych triedach, priemerný počet žiakov na 1. stupni je cca 150 žiakov vo veku 6-

11 rokov,  priemerný počet žiakov na 2. stupni cca 170 žiakov vo veku 11-15 rokov. Priemerný 

počet žiakov v jednej triede je 19. 

Podstatná časť žiakov má trvalý  pobyt v obci Šoporňa. Takmer 100% našich žiakov je 

slovenskej národnosti. 

            Väčšina našich žiakov pokračuje v štúdiu na stredných školách končiacich maturitnou  

skúškou, čomu prispôsobujeme aj zameranie školy: (dôraz kladieme na počítačovú gramotnosť,  

finančnú gramotnosť a na tvorivo – humanistický štýl vyučovania). 

            Naša škola dáva šancu na vzdelávanie všetkým. Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, žiaci so sociálne znevýhodneného,  málo podnetného 

prostredia a rómske deti. Škola má dlhodobé skúsenosti so vzdelávaním žiakov  

s poruchami učenia, poruchami správania a mentálnym postihnutím. 

            Na základe pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia a so 

súhlasom zákonného zástupcu sú žiaci vzdelávaní ako začlenení žiaci v bežných triedach na 1. aj 

na 2. stupni  podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu UO ZŠ s redukciou učiva 

alebo podľa UO ŠZŠ. Začlenení žiaci sú v starostlivosti CPPPaP v Galante a CŠPP – Galanta. 
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 1.3 Charakteristika pedagogického zboru 
     

    Vzdelávací proces zabezpečuje  25 pedagogických zamestnancov. Z toho sú  tri  

vychovávateľky. 

          Pedagogický zbor na škole je stabilizovaný a tvoria ho pedagogicky a odborne  

spôsobilí  učitelia . Takmer všetci učitelia majú osvedčenie na využívanie informačno-

komunikačných technológií na vyučovaní. Približne 40 % pedagogických zamestnancov má 

absolvovanú 1. atestáciu  a približne 15% má prvú aj druhú atestáciu. 

          V ročníkoch 1. – 9. sú všetci pedagogickí zamestnanci profesijne spôsobilí, čo nám 

umožňuje zabezpečiť kvalifikované vyučovanie.  

 

Pedagógovia majú doplnené vzdelanie: 

 špecializačné inovačné štúdium - INFORMAČNÉ  A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE  

 priebežné vzdelávanie - PRÁCA S POČÍTAČOM, KOMUNIKÁCIA, 

 E-learningové vzdelávanie - ELEKTRONICKÉ PREZENTÁCIE. 

 Modernizácia  vzdelávacieho  procesu na ZŠ – IKT  

  

          Na škole pracuje  pedagóg, ktorý má vyštudovanú špeciálnu pedagogiku a odbornými 

radami prispieva k skvalitneniu výučby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami,  systematicky sa týmto žiakom venuje , poskytuje poradenské služby pedagógom 

školy a rodičom žiakov. Výchovnému poradenstvu pre žiakov a ich rodičov sa venuje výchovný 

poradca školy.  Okrem toho máme na škole koordinátorov prevencie drogových závislostí, 

environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

          

         Kvalifikovanosť pedagógov prvého stupňa  plánujeme zvyšovať v oblasti  cudzích jazykov 

– ANJ.  

           

         Školský klub detí ( ŠKD ) pre žiakov  vedú tri kvalifikované vychovávateľky. 
              

          O chod školy a materskej školy sa dlhodobo stará 15 nepedagogických zamestnancov. Tvoria 

ich :                              

                     

                     

Nepedagogickí zamestnanci: 

ekonómka Oľga Kovaľová 

mzdová účtovníčka Denisa Živnerová 

školník Milan Čutrík 

údržbár Štefan Macho 

upratovačky Marta Blahová 

Miroslava Blahová 

Jarmila Forrová 

Helena Huláková 

Zdena Búranová 

Mária Rojková 

referent školskej jedálne Alena Lipovská 

kuchárky Gabriela Holubanská 

Irena Petríková 

Simona Richterová 

Anna Ševčíková 
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Pedagogickí zamestnanci školy s úlohami 
 

Vedúci pedagogickí zamestnanci:  

 

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Kabrhelová 
 

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Zuzana Juríčková 
 

Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Mária Jeremiasová 

 

Výchovný poradca: Mgr. Jana Blahová 
 

           Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v 

oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, 

metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-

výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka 

 

Špecialisti: 

           Vedúci MZ a PK koordinujú, hodnotia a zodpovedajú za prípravu pedagogickej 

dokumentácie vo zverenej oblasti plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľajú sa na 

organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonávajú 

projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania. 

ÚLOHY:   *  koordiovanie prierezových tém, 

*  koordinovanie implementácie finančnej gramotnosti do inovovaného školského    

    vzdelávacieho programu a do školského vzdelávacieho programu, 

*  koordinovanie súťaží, 

*  neustále monitorovať vedomosti žiakov a porovnávať s výkonovým štandardom, 

   využívať testy – prijímať účinné kroky na odstránenie nedostatkov 

 

Plány práce MZ a PK vychádzajú z :  

*  Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok  

    2015/2016, 
 

*  Štátneho vzdelávacieho programu  ISCED 1 a ISCED 2 , 

  

*  Školského vzdelávacieho programu  ISCED 1 a ISCED 2, 

*  Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu  ISCED 1 pre I. ročník ZŠ, 

*  Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu   ISCED 2 pre V. ročník ZŠ, 

*  Inovovaného Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 pre I. ročník ZŠ, 

*  Inovovaného Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 pre V. ročník ZŠ, 

*  Plánu práce školy na školský rok 2015/2016,  

*  Všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov MŠ SR, vnútorných smerníc a pokynov 

    vedenia  školy 
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Metodické združenie: 

 

 

Vedúca MZ 1. stupňa: Mgr. Dana Jašková 

 
Meno triednictvo aprobácia prax 

Mgr. Dana Jašková          (JAS) IV.A Učiteľstvo 1.st ZŠ 23 rokov 

 

 

 

Členovia MZ 1. – 4. ročníkov: 

 
Meno triednictvo aprobácia prax 

Mgr. Viera Kremzová           (KRE) I. A Učiteľstvo 1.st ZŠ 27 rokov 

Mgr. Elena Holbíková          (HOL) I. B Učiteľstvo 1.st ZŠ 28 rokov 

Mgr. Jana Nožičková           (NOZ) II. A Učiteľstvo 1.st ZŠ 11 rokov 

Mgr. Lívia Hanusová           (HAN) II. B Učitelstvo 1.st ZŠ+ Šp.pg., NBV, ETV 12 rokov 

PaedDr. Dana Huláková      (HUL) III. A Učiteľstvo 1.st ZŠ 17 rokov 

Mgr. Katarína Plešová           (PLE) III. B Učiteľstvo 1.st ZŠ Začínajúci pedag. 

Mgr. Nikoleta Mikéciová      (MIK) IV. B Učiteľstvo 1.st ZŠ 15 rokov 

PaedDr. Miloš Kabát            (KAB) učiteľ Učiteľstvo 2.st. ZŠ – TSV + BIO 29 rokov 

ThLic.Marcel Kubinec PhD (KUB) p. farár   

Mgr. Ľudmila Ferencová       (FER) vych. ŠKD Vychovávateľstvo  8 rokov 

Oľga Chovanová                  (CHO) vych. ŠKD Vychovávateľstvo  39 rokov 

Daniela Vozárová                 (VOZ) vych. ŠKD Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo 3 roky 

 

 

 

Zaradenie vyučujúcich do tried : 

 

 1.A 1.B 2.A 2.B  3.A 3.B 4.A 4.B 

SJL KRE HOL NOZ HAN HUL PLE JAS MIK 

ANJ - - PLE/MIK HAN/MIK HAN/MIK PLE/MIK HAN PLE 

MAT KRE HOL NOZ HAN HUL PLE JAS MIK 

IFV - - NOZ HAN/NOZ HUL/HOL PLE/HOL JAS MIK 

PRV KRE HOL - - - - - - 

PDA - - NOZ HAN HUL PLE JAS JAS 

VLA - - NOZ JAS HUL HOL JAS MIK 

ETV KRE KRE NOZ NOZ HUL HUL JAS JAS 

NBV HAN NOZ NOZ NOZ KUB KUB KUB KUB 

PVC - - - - - - JAS FER 

HUV KRE VOZ VOZ HUL HUL HUL CHO KRE 

VYV KRE HOL NOZ HAN HUL FER CHO CHO 

TEV - - NOZ KAB HUL MIK JAS MIK 

TSV KRE HOL - - - - - - 
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Predmetová komisia  (chémia, biológia, technika, telesná a športová výchova, svet práce) 

 

Vedúci PK: 
Meno triednictvo aprobácia prax 

PaedDr. Miloš Kabát   (KAB) V. A Učiteľstvo 2. st ZŠ – telesná 

výchova, biológia 

29 rokov 

 

 

Členovia PK (chémia, biológia, technika, telesná a športová výchova, svet práce) 
Meno triednictvo aprobácia prax 

Mgr. Zuzana Šajbidorová       (ŠAJ) VIII. B Učiteľstvo 2.st ZŠ 

fyzika, technika 

26 rokov 

Mgr. Michaela Šimonová      (ŠIM) IX. A Učiteľstvo 2.st ZŠ 

nemecký jazyk, biológia 

6 rokov 

Mgr. Jana Blahová                (BLA) VI. B Učiteľstvo 2.st ZŠ 

slovenský jazyk a literatúra 

občianska náuka 

23 rokov 

Ing. Ranáta Matišíková        (RMA) VIII. A Slovenská  poľnohosp. univerzita, 

2-ročné pedag. minimum 

so štátnymi skúškami,  

BIO, CHE, SEE 

15 rokov 

Ing. Marta Ščípová               (ŠČP) _ Slovenská  poľnohosp. univerzita, 

2-ročné pedag. minimum 

so štátnymi skúškami,  

BIO, CHE, SEE, 

2 roky v ŠKD, 

začínajúci 

pedagóg 

Daniela Vozárová   (VOZ) _ 

 

Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo 3 roky 

 

 

 

Zaradenie vyučujúcich do tried : 

 V. A V. B VI. A  VI. B  VII. A  VII. B  VIII. A  VIII. B IX. A 

CHÉMIA 

 

    RMA RMA RMA RMA RMA 

BIOLÓGIA 

 

KAB KAB ŠČP ŠČP ŠČP ŠČP ŠČP ŠČP ŠČP 

TELESNÁ 

A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

BLA 2+1H 

KAB 2+1H 

BLA 

KAB 

BLA 

KAB 

ŠIM 

KAB 

ŠIM 

KAB 

VOZ 

KAB 

VOZ 

KAB 

ŠIM 

KAB 

TECHNIKA 

 

ŠAJ ŠAJ   ŠAJ ŠAJ ŠAJ ŠAJ ŠAJ 

SVET PRÁCE 

 

  ŠČP ŠČP      
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Predmetová komisia (matematika, fyzika, geografia, informatika, etická výchova,   

                                      náboženská výchova,  výtvarná výchova, výchova umením) 

Vedúci PK: 
Meno triednictvo aprobácia prax 

Mgr. Anna Hoštáková    (HOŠ) VI. A Učiteľstvo 2. st ZŠ  

matematika, biológia 

19 rokov 

 

Členovia PK (matematika, fyzika, geografia, informatika, etická výchova, náboženská 

                        výchova,  výtvarná výchova, výchova umením) 
Meno triednictvo aprobácia prax 

Mgr. Mária Jeremiasová (JER) - Učiteľstvo 2. st ZŠ  

matematika, biológia 

34 

Mgr. Zuzana Šajbidorová       (ŠAJ) VIII. B Učiteľstvo 2.st ZŠ 

fyzika, technika 

26 rokov 

Mgr. Michaela Šimonová      (ŠIM) IX. A Učiteľstvo 2.st ZŠ 

nemecký jazyk, biológia 

6 rokov 

Ing. Ranáta Matišíková        (RMA) VIII. A Slovenská  poľnohosp. univerzita, 

2-ročné pedag. minimum 

so štátnymi skúškami,  

BIO, CHE, SEE 

15 rokov 

Ing. Marta Ščípová               (ŠČP) - Slovenská  poľnohosp. univerzita, 

2-ročné pedag. minimum 

so štátnymi skúškami,  

BIO, CHE, SEE, 

2 roky v ŠKD, 

začínajúci 

pedagóg 

Mgr. Zuzana Sedláčková       (SED) - Učiteľstvo 2. st ZŠ 

matematika, informatika 

1/2 roka, 

začínajúci 

pedagóg 

Mgr. Katarína Búranová (BÚR) V. B Učiteľstvo 2. st ZŠ 

slovenský jazyk a literatura 

etická výchova 

12 rokov 

Mgr. Jana Kollárová             (KOL) VII. A Učiteľstvo 2. st ZŠ 

slovenský jazyk a literatura 

etická výchova 

8 rokov 

Mgr. Ľudmila Ferencová       (FER) - Vychovávateľstvo  8 rokov 

ThLic.Marcel Kubinec PhD (KUB) p. farár   

Daniela Vozárová   (VOZ) _ 

 

Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo 3 roky 

 

 

Zaradenie vyučujúcich do tried : 

 V. A V. B VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A 

MATEMATIKA HOŠ HOŠ HOŠ JER SED SED JER ŠAJ HOŠ 

FYZIKA - - ŠAJ ŠAJ ŠAJ ŠAJ ŠAJ ŠAJ ŠAJ 

INFORMATIKA SED SED SED SED SED SED SED SED SED 

GEOGRAFIA RMA RMA HOŠ RMA ŠČP RMA ŠIM ŠIM ŠIM 

VÝTVARNÁ VÝCH. ŠČP ŠČP HOŠ ŠAJ VOZ FER - - - 

VÝCHOVA.UMENÍM - - - - - - RMA ŠAJ ŠIM 

ETICKÁ VÝCHOVA BUR BUR BUR BUR BUR BUR KOL KOL BUR 

NÁB. VÝCHOVA KUB KUB KUB KUB KUB KUB KUB KUB KUB 

 

 



11 

 

Predmetová komisia (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis,  

                                       občianska náuka, hudobná výchova) 

Vedúci PK: 
Meno triednictvo aprobácia prax 

Mgr. Jana Kollárová      (KOL) VII. A Učiteľstvo 2. st ZŠ 

slovenský jazyk a literatura 

etická výchova 

8 rokov 

 

Členovia PK  
Meno triednictvo aprobácia prax 

PaedDr. Kabrhelová Eva     ( KAB) - Učiteľstvo 2.st ZŠ 

dejepis, etická výchova 

17 rokov 

Mgr. Katarína Búranová (BÚR) V. B Učiteľstvo 2. st ZŠ 

slov. jaz. a lit., etic. vých. 

12 rokov 

Mgr. Michaela Šimonová      (ŠIM) IX. A Učiteľstvo 2.st ZŠ 

nemecký jazyk, biológia 

6 rokov 

Mgr. Jana Blahová                (BLA) VI. B Učiteľstvo 2.st ZŠ 

slov. jaz. a lit., obč. náuka 

23 rokov 

Mgr. Henrieta Lehocká         (LEH) VII. B Učiteľstvo 2.st ZŠ 

anglický jazyk, biológia 

3 roky 

Ing. Ranáta Matišíková        (RMA) VIII. A Slovenská  poľnohosp. univerzita, 

2-ročné pedag. minimum 

so štátnymi skúškami,  

BIO, CHE, SEE 

15 rokov 

Ing. Marta Ščípová               (ŠČP) - Slovenská  poľnohosp. univerzita, 

2-ročné pedag. minimum 

so štátnymi skúškami,  

BIO, CHE, SEE, 

2 roky v ŠKD, 

začínajúci 

pedagóg 

Mgr. Zuzana Sedláčková       (SED) - Učiteľstvo 2. st ZŠ 

matematika, informatika 

1/2 roka, 

začínajúci 

pedagóg 

PaedDr. Miloš Kabát            (KAB) V. A Učiteľstvo 2. st ZŠ  

 telesná výchova, biológia 

29 rokov 

Mgr. Ľudmila Ferencová       (FER) - Vychovávateľstvo  8 rokov 

Mgr. Anna Hoštáková (HOŠ) VI. A Učiteľstvo 2. st ZŠ  

matematika, biológia 

19 rokov 

Oľga Chovanová                  (CHO) - vychovávateľstvo 39 rokov 

  

Zaradenie vyučujúcich do tried : 

 V. A V. B VI. A  VI. B  VII. A  VII. B  VIII. A  VIII. B IX. A 

SLOV. JAZYK BUR BUR KOL KOL KOL KOL BLA BUR BLA 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

LEH 

ŠČP 

LEH LEH 

BUR 

ŠCP 

BUR 

LEH 

KOL 

BUR 

LEH 

BUR 

LEH LEH LEH 

NEM. JAZYK - - ŠIM ŠIM ŠIM KAE ŠIM ŠIM KAE 

OBČ. NÁUKA - - BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA 

DEJEPIS KAB KAB RMA ŠCP ŠIM ŠIM KAE KAB RMA 

HUD.VÝCH. KAB SED HOŠ CHOV KOL FER - - - 
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      Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

 

       Vedenie školy poskytuje priestor na kontinuálne vzdelávanie, ktoré  priamo vyplýva z 
potrieb školy so zreteľom na zvyšovanie odbornej spôsobilosti učiteľov ako stavebného 
kameňa kvalitného vzdelávania našich žiakov: 
   
       a) Rozširujúce/doplňujúce 
       b) Priebežné vzdelávanie 
 

 
Hlavný cieľ: 
         
        Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 
pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností 
a spôsobilosti s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonalovať a dopĺňať profesijné kompetencie 
potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu 
tradičnej školy na modernú. Súčasťou práve pedagogického zamestnanca je schopnosť 
inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť 
pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike. 
 
 

Plán kontinuálneho vzdelávania: 
 

Druh vzdelávania Meno a priezvisko  

pedagogického zamestnanca 

Uvádzajúci učiteľ 

Adaptačné Mgr. Katarína Plešová PaedDr. Dana Huláková 

Mgr. Zuzana Sedláčková Mgr. Anna Hoštáková 

Ing. Marta Ščípová PaedDr. Miloš Kabát 

Aktualizačné   

Inovačné   

Funkčné inovačné   

Špecializačné inovačné   

Špecializačné   

Funkčné   

 

 

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

zamestnancov je podmienený zabezpečením nerušenej prevádzky školy, t.j. zabezpečením 

adekvátneho zastupovania za neprítomných pedagógov a možnosť krytia zastupovania 

neprítomných pedagógov. Z toho dôvodu riaditeľ školy má právomoc určiť v danej konkrétnej 

situácii, koľko pedagogických a odborných zamestnancov sa v školskom roku bude vzdelávať a 

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

záujmy školy. 
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           1.4 Organizácia prijímacieho konania 
 

Naša základná škola vychádza v ústrety každému rodičovi, ktorý sa rozhodne pre 

vzdelávanie svojho dieťaťa na jej pôde. Do materskej i základnej školy prijímame žiakov na základe 

žiadosti zákonného zástupcu. Prijímaniu žiakov do MŠ i do prvého ročníka ZŠ predchádza 

slávnostný zápis. Na základné vzdelávanie do 1.ročníka prijímame deti, ktoré dovŕšili šiesty rok 

veku a dosiahli školskú spôsobilosť.  
 

Zápis do 1. ročníka sa realizuje v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  

( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzných nariadením 

zriaďovateľa.  
            Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov do 1. a 5. ročníka ZŠ. 
 

            Pri prijímaní do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorú tvoria naše skúsené pani učiteľky. Tie 

posudzuje školskú spôsobilosť budúcich prvákov. 
 
TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI: 

je zamerané na: *  postihovanie tvarov - schopnosť rozlišovať ich,  
*  jemnú motoriku – koordináciu ruky,  
*  postihovanie vzťahov - veľkosti, množstva a poradia,  
*  pozorovaciu schopnosť,  
*  schopnosť koncentrácie,  
*  schopnosť zapamätávania,  
*  chápania názorových predmetov a situácií,  
*  chápania reči a obsahu. 

 
            Pri hodnotení sa berie do úvahy komplexný telesný i psychický vývin dieťaťa, jeho 
rozumová, citovo – motivačná i spoločenská úroveň. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa. 

            

 PRED VSTUPOM DO ŠKOLY BY MALO DIEŤA OVLÁDAŤ:  
 Názvy častí svojho tela. 
 Osobné informácie – meno, bydlisko,... 
 Určenie miesta – vedľa, za, v,... 
 Určenie smeru – hore, dole, neskôr - doľava, doprava. 
 Rozpoznanie a zapísanie niektorých písmen veľkej tlačenej abecedy (vie sa podpísať). 
 Základné farby.  
    Názvy základných geometrických tvarov pomenovať (štvorec, trojuholník, obdĺžnik,   

      kruh) a bez výrazných disproporcií a nerovnomerností nakresliť.  
    Nakresliť dvojdimenzionálne a niektoré obsažné prvky (časti tváre, gombičky a iné    

      doplnky oblečenia).  
 Ako vyjadriť svoje potreby a myšlienky. 
 Skupiny slov, ktoré si treba zapamätať - dni v týždni, ročné obdobia,... 
 Mechanické ovládanie číselného radu do 10. 


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

hlásku v slove, rozdeliť jednoslabičné slovo na hlásky (pes: p-e-s, dom: d-o-m). 
 

            Do ŠKD sú žiaci tiež prijímaní na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  

Naša základná škola  v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania má  triedy so všeobecným 

zameraním.  Do tried so všeobecným zameraním sa výber nerobí.  
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       1.5  Spôsob, podmienky ukončenia výchovy             

              a vzdelávania a vydávanie dokladu o vzdelaní 
 

Podľa § 16 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

školského vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy získavajú žiaci primárne 

vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 
 

Podľa § 16 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

školského vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy získavajú žiaci nižšie 

stredné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

 

1.6  Dlhodobé, školské a ročníkové projekty  
 

            Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je  tvorba a prezentácia projektov väčšiny 

predmetov. Príprava, realizácia a výstupy projektov rozvíjajú vo veľkej miere samostatnosť a 

tvorivosť žiakov, ich kritické myslenie, schopnosť komunikácie a vyhľadávania informácií. 

Pozitívnym smerom rozvíjajú citovú a hodnotovú sféru žiakov školy. Žiaci lepšie chápu 

praktický význam učiva, učia sa plánovať si vlastnú prácu, niesť za ňu zodpovednosť a 

odprezentovať ju pred publikom spolužiakov, rodičov a pedagógov. Na škole máme projekty 

dlhodobé, školské a ročníkové. 

 

Projekty dlhodobé, s celoslovenskou pôsobnosťou 

  

            INFOVEK 

            Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí: 

• využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, 

• oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase, 

• ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT. 
 

Škola podporujúca zdravie 

Projekt je zameraný na  činnosť v oblasti zdravia, zdravej výživy, zdravého 

životného štýlu, na skrášľovanie životného prostredia, environmentálnu výchovu 

a humanizáciu medziľudských vzťahov. Medzi tradičné podujatia patria: beh za zdravím, 

výstavy ovocia a zeleniny, týždeň zdravej výživy, ľudové tradície, DOD, Vianočné posedenie, 

vianočné trhy a veľkonočné tvorivé dielne, jesenný a jarný zber papiera, akadémia pri 

príležitosti Dňa matiek, školská športová olympiáda, slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka, 

Imatrikulácie žiakov 1. ročníka. Na väčšinu podujatí majú prístup i rodičia a sponzori školy. 

Vzájomné interakcie pomáhajú k vzájomnému zbližovaniu učiteľov a rodičov. 
 

Školský mliečny program RAJO 

Projekt propaguje a podporuje zdravé stravovacie návyky založené na konzumácii 

mliečnych produktov. Produkty sú vydávané žiakom cez mliečny automat. 
 

            Záložka do knihy spája školy 

Celoslovenský projekt s medzinárodnou účasťou je zameraný na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, spoznávanie regiónov, nadviazanie družobnej spolupráce s inými školami.  
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            Školské projekty:  
 

Deň histórie  
Ide o prezentáciu žiackych projektov, ktoré zachytávajú obdobie od praveku až po 

súčasnosť.  Jeho účastníci pred zrakmi rodičov, spolužiakov a pedagógov prezentujú svoj 

záujem o danú problematiku, tvorivosť, svoje komunikačné, sociálne a personálne spôsobilosti, 

spôsobilosť riešiť problémy a praktické zručnosti. Najlepšie žiacke práce slúžia ako učebná 

pomôcka pre vyučovanie dejepisu ale tvoria exponáty nášho múzea v škole učebňa Histórie.    
 

 Rodáci a známe osobnosti a ich odkaz pre súčasnosť  
Cieľom projektu je nielen získavanie rozširujúcich vedomostí o rodákoch v obci , ale 

predovšetkým výchova k základným ľudským hodnotám, akými sú tolerancia, vzájomná úcta, 

rešpektovanie iných kultúr, rás a náboženstiev.  
 

Anglický jazyk a svet okolo nás 
Cieľom projektu je motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, najmä anglického. 

Projekt realizujeme ako prehliadku prác žiakov jednotlivých ročníku s tematikou:  

*  Môj kamarát ( 5. Ročník ),  

*  Moje obľúbené mesto ( 6. ročník ),  

*  Anglický jazyk a moje sny (7. ročník ) 

*  Zaujímavé miesta, ktoré poznám vďaka AJ (8. ročník ), 

*  Moja obľúbená osobnosť, literárne alebo filmové dielo ( 9. ročník ).  
 

 Experimentátor - popoludnie s fyzikou a s chémiou  
Cieľom projektu je motivovať žiakov a naučiť ich základom vedeckej práce formou 

praktických cvičení, pokusov, aplikácií teoretických poznatkov a tímovej práci. Je založený na 

prezentácii pokusov .  
 

 Deň piatakov  
            Prezentácia celoročnej práce žiakov 5. ročníka ( najúspešnejšie projekty, slohové práce, 

výtvarné práce, modelové makety ) pred zrakmi rodičov, pedagógov a žiakov školy.  
 

Škola v pohybe  
Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl, šport a pohybovú činnosť.  

V rámci projektu organizujeme prázdninové športové dopoludnia, Školské dni športu , Považské 

hry, turnaje v rôznych druhoch kolektívnych športov a propagujeme olympijské myšlienky a 

ideály.  
 

Čaro Vianoc  
Tvorivé dielne pre žiakov  zamerané na vianočné tradície dnes a v minulosti, u nás a vo 

svete , vianočné aranžovanie, malá vianočná akadémia.  
 

Deň Zeme  
            Dva týždne venované environ-akciám, súčasťou ktorých sú  prednášky o ochrane 

životného prostredia, prezentácia projektov, plagátov, realizácia  brigád, zberu druhotných 

surovín /papier, plast/, náučné vychádzky do okolia  besedy a koncerty s environmentálnou 

tematikou.  

 

Ročníkové projekty  
 

Tvoria súčasť plánov práce MZ a PK. Realizujú sa počas školského roka v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých predmetov. 
 

Škola je zaregistrovaná pre partnerstvo na  www.etwinning.com. V budúcnosti  

plánujeme nadviazať spoluprácu so školami v zahraničí, od ktorej si sľubujeme rozvoj 

cudzojazyčných kompetencií žiakov. 

 

http://www.etwinning.com/
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1.7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
             

Rada školy 
 
*  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy     

městnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 

školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania,  

*   je zostavená z 11 členov : 2 pedagogickí zamestnanci,  

                                               1 nepedagogický zamestnanec, 

                                               4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,  

                                               4 zástupcovia rodičov. 

*  vyzve príslušný okresný úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich  zástupcov  

do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom,  
* predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy, ospravedlňuje 

neprítomnosť členov rady školy,   
*  riadi sa podľa svojho štatútu.  

 

        a) Na škole pracuje Rada rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou 

školou, ktorej členmi sú zástupcovia rodičov z jednotlivých tried školy. 

Rodičovské schôdzky sú organizované ako spoločné stretnutia rodičov jednotlivých tried 

s učiteľmi školy trikrát  ročne. Okrem týchto stretnutí organizujeme i plenárne stretnutie 

rodičov. Spolupráca s rodičmi našich žiakov sa neustále rozvíja. Organizujeme pre nich 

každoročne množstvo podujatí: Dni otvorených dverí, tvorivé dielne s aktívnou účasťou 

rodičov žiakov, verejné prezentácie prác žiakov za účasti rodičov ( akadémie, výstavy, 

a i.)  Rodičia žiakov sú o živote školy pravidelne informovaní i prostredníctvom webovej 

stránky školy. 

 

       b)  Rada školy spolu s Radou rodičovského združenia sú poradnými orgánmi riaditeľa 

školy, dávajú spätnú väzbu o kvalite práce školy, poskytujú cenné rady v oblasti strategického 

plánovania a poradenskej činnosti. 

 

       c) Škola aktívne spolupracuje s miestnymi organizáciami (ŠK Šoporňa, Slovenským 

zväzom záhradkárov, MO Matice slovenskej.) Poriadame akcie v spolupráci s políciou, detskou 

lekárkou, stomatológom. 

      

       d)  Škola spolupracuje s CPPPaP v Galante, s CŠPP pri ŠZŠ. 
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        1.8  Priestorové a materiálno – technické podmienky  

       školy 
 

Architektonické riešenie školy kladie dôraz na rovnováhu  

výchovného - vzdelávacieho i relaxačného priestoru.  

Každá trieda má  svoju kmeňovú učebňu. 

Škola má zriadené a žiakom  ponúka: 2 telocvične ( veľkú  a malú ), 

2 počítačové učebne  / staršiu a novšiu s interaktívnou tabuľou, 

1 učebňu historie / s trvalou výstavou historických dokumentov. 

1 interaktívna učebna pre skupinové vyučovanie s netbookmi. 
 

Spoločenská miestnosť GALÉRIA , s kapacitou cca 60 miest na sedenie je využívaná 

ako galéria známych osobnosti s trvalou výstavou výtvarných prác. Miestnosť slúži na 

slávnostné príležitosti, besedy, výstavy, súťaže, akadémie.   
 

Čitateľskú gramotnosť si žiaci majú možnosť rozvíjať v žiackej knižnici, ktorá 

disponuje  množstvom starších kníh. Učiteľom je k dispozícii učiteľská knižnica. V rámci 

rozvoja čitateľskej gramotnosti sa v priestoroch knižnice konajú akcie jako: 

 *   Záložka do knihy spája školy,  

 *  Noc s Andersenom,  

 *  Z rozprávky do rozprávky. 
 

Na škole sa nachádza 9  kabinetov (1. stupeň - 3, ŠKD -1, 2. stupeň -5).  

Vybavenie v nich je na priemernej úrovni.V rámci finančných možností  sa ich snažíme  

každoročne modernizovať. V každom kabinete sa nachádza didaktická technika , v niektorých i 

diaprojektory, notebooky využívajúce sa vo vyučovacom procese a umožňujúce tvorivejšie a 

efektívnejšie vyučovanie. 
 

Tri oddelenia školského klubu - Všetky sú vybavené TV prijímačom s DVD prehrávačom, CD 

prehrávačom, magnetofónom, notebookom s tlačiarňou. Pomôcky a hračky, športové potreby 

a vybavenie sa stále modernizuje a dopĺňa. 
 

Jedáleň s kuchyňou - Jedáleň s kapacitou 150 miest je zmodernizovaná, podobne i kuchyňa.  

V budúcnosti v závislosti od finančních prostriedkov si väčšiu modernizáciu  vyžiada 

rekonštrukcia vzduchotechniky . 
 

Átrium - Slúžilo  na vyučovanie v teplejšom počasí. Nachádza sa tu školský nábytok- tabuľa, 

lavice, stolíky, ktoré si v súčasnosti vyžadujú opravu. Vyučovanie v átriu opäť obnovíme. 

V spolupráci so  Zväzom Záhradkárov sem vysádzame nealergizujúce okrasné kry a dreviny, 

ktoré sú živou názornou pomôckou. 
 

Športový areál - Škola je situovaná na veľkej ploche – patrí k nej i športový areál, ktorý prešiel 

z časti modernizáciou.  Areál ponúka možnosti pre rozšírenie športovísk: 

 2 futbalové ihriská ( asfaltové – trávnaté), 

 1 polyfunkčné  ihrisko, 

 bežecká dráha, 

 dráha pre skok do diaľky. 

 

          V zlom technickom stave je atletická dráha, polyfunkčné ihrisko, doskočiská na skok do 

diaľky, vrhačský sektor a volejbalové ihrisko. Modernizácia športového areálu vyžaduje veľké 

finančné investície, ktoré plánujeme získať formou projektov.  
 

     Počas školského roku sústavne dopĺňame a modernizujeme učebné pomôcky: didaktickú 

techniku, mapy, knihy, športové potreby, čo prispieva to k tvorivému a efektívnemu 

vyučovaciemu procesu. 
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1.9  Škola ako životný priestor 
              

             Škola je miestom, kde sa žije, nielen miestom kde sa prijímajú vedomosti. Žiaci i 

pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený 

povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj my v našej škole.  

            Príjemné, čisté a podporujúce prostredie v škole vytvárajú predovšetkým tí, ktorí v tomto 

prostredí pracujú a toto prostredie navštevujú. Snažíme sa, aby sa žiaci i pedagógovia 

cítili v škole čo najpríjemnejšie. Areál školy pravidelne upravujeme, vysádzame okrasné 

stromčeky, dopĺňame ihriskové segmety. Dbáme o upravené a estetické prostredie tried a 

chodieb školy, školského dvora, o aktualizáciu informácií o aktivitách školy na informačných 

tabuliach, nástenkách, na webovej stránke školy, o budovanie priateľskej atmosféry medzi 

žiakmi navzájom. Ku skvalitneniu týchto vzájomných vzťahov prispieva aj prostredie školy. 
Snahou školy je vytvoriť príjemné, estetické prostredie, aby sa škola stala „druhým domovom“ .  

 

 

 

 

INTERIÉR 

  

     Všetky triedy sú svetlé, presvetlené 

a ozdobené nástenkami a prácami žiakov. 

Triedy sú vkusne farebne ladené. Medzi 

farebným rozlíšením stien, lavíc ,stoličiek je 

súlad. 

Kútiky živej prírody dopĺňajú interiér tried. 

Chodby hýria farebnosťou, nástenkami 

s prácami žiakov, s projektmi. 

Centrom informovanosti o aktivitách 

a akciách školy je nástenka na prízemí pri 

zborovni. 

 

 

 

 

 

EXTERIÉR 

 

     Areál okolo školy poskytuje žiakom 

i verejnosti miesta pre aktívny i pasívny 

oddych. 

 

Nachádzajú sa tu : 

 relaxačné zóny s lavičkami, 

 hracie zóny s preliezkami 

a pieskoviskom, 

 športový areál s ihriskami. 
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           1.10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany   

               zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 
 

Vedenie školy a jej zamestnanci kladú dôraz na zabezpečenie bezpečných a zdraviu 

vyhovujúcich podmienok v priestoroch školy. Máme vypracovaný prevádzkový poriadok školy, 

poriadok odborných učební a telocvične. Pravidelne organizujeme poučenie zamestnancov školy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, ktoré vedie odborne vyškolený pracovník.  Na začiatku školského 

roka absolvujú všetci pedagogický zamestnanci školenie o poskytovaní prvej pomoci. V škole 

pracuje komisia BOZP, ktorá vykonáva pravidelné monitorovanie. Zistené závady spisuje. 

Vypracúva hlásenia o závadách, informuje vedenie školy o stave, sleduje odstraňovanie závad. 
 

          Pre žiakov školy máme vypracovaný školský poriadok s dôrazom na ich bezpečnosť 

počas pobytu v škole. Na začiatku školského roka sú všetci žiaci poučení o pravidlách správania 

sa v škole, v špeciálnych odborných učebniach, v telocvični a pri ceste do školy . 

Poučenie je zaznamenané v triednej pedagogickej dokumentácii. Taktiež robíme poučenie 

i pred každou hromadnou akciou. 
 

Na začiatku školského roka na prvom rodičovskom zasadnutí oboznamujeme rodičov so 

školským poriadkom. Toto oboznámenie rodičia potvrdzujú svojím podpisom. Nevyhnutnosťou 

pre uskutočnenie vzdelávania je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku 

žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého 

prostredia učební ( tried ) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a 

hygienických noriem.Dôležitý je taktiež stravovací a pitný režim, podľa vekových a 

individuálnych potrieb žiakov . Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov 

pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho a ľudského hľadiska vrátane kontaktov na 

lekára. 
 

            V škole a v celom jej areály zákaz fajčenia, užívania alkoholických nápojov a iných 

omamných látok. 
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II. Charakteristika inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 
 

 

 

 

      2.1  Pedagogické princípy školy   

           (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 
  

 

Školský vzdelávací program našej školy umožní všetkým žiakom získať primerané všeobecné 

vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch  a odborné vedomosti  vo všetkých 

zvolených voliteľných predmetoch. Umožní rozvoj kľúčových kompetencií žiaka tak, aby mohol 

uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. V súlade so 

štátnym vzdelávacím programom si žiaci našej školy osvojujú: 
 

*   spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa, 

*   sociálne komunikačné spôsobilosti, 

*   spôsobilosti riešiť problémy, 

*   občianske spôsobilosti,  sociálne a personálne spôsobilosti, 

*   spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, 

*   spôsobilosti uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať   

     v oblasti vedy a techniky, 

*   digitálnu spôsobilosť, 

*   spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti.  
      
       ŠkVP a iŠkVP je  koncipovaný tak, aby formoval u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú 

motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 
 

          Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacieho 

programu sme kládli dôraz na rovnosť šancí, aby dal šancu každému žiakovi rozvíjať sa podľa 

svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech ( starostlivosť o žiakov, individualizácia 

vzdelávania, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia ).Vzdelávanie a výchova sú v našom programe rovnocennou 

zložkou . Žiakov chceme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi 

chceme vychovať slušných, pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých, húževnatých a 

tolerantných ľudí. 
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2.2  Zameranie školy 
 

Zameranie školy vychádza z akceptácie základných pedagogických dokumentov, štátneho 

vzdelávacieho programu, predovšetkým inovovaného štátneho vzdelávacieh, z POP, z inovovaného  

školského vzdelávacieho programu, z tradícií, z doterajšej orientácie školy a z požiadaviek rodičov 

žiakov školy. Jeho filozofiou je byť modernou a tvorivou školou, pripravujúcou žiakov pre úspešný 

a aktívny život. 

           

 
          Sme škola s právnou subjektivitou poskytujúca predprimárne vzdelávanie 

(predškolskú výchovu), primárne a nižsšie sekundárne vzdelávane, plniaca povinnú školskú 
dochádzku. 
 

 

 

 

 CENTRUM  VZDELÁVANIA,  ŠPORTU  A  KULTÚRY. 
 

   
 

Predškolská  Centrum 
 

príprava 
 celoživotného 

 

 vzdelania  

  
 

   
 

 
 
Základná  
Výchovno-

vzdelávacia 

činnosť 

 
 
 
 

 
 

 
 

Š K O L A 
centrum 

vzdelávania, 
 

 
 
 
Kultúrne 

aktivity 
 

Mimoškolská  Služby:  Podnikanie:  Športové 

   činnosť  - stravovanie  - prenájom  aktivity 
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2.2.1  Počítačová a informačná gramotnosť 
Digitálne kompetencie sú  najdôležitejšie kľúčové kompetencie, ktoré definuje 

Európska komisia v Európskom referenčnom rámci. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka 

pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Našim cieľom je, aby absolventi školy boli 

digitálne spôsobilí. Chceme zvýšiť gramotnosť žiakov školy v práci s  informačnými a 

komunikačnými technológiami za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa, naučiť ich komunikovať 

prostredníctvom PC. Na realizáciu daného cieľa budeme využívať všetky možnosti, ktoré nám 

poskytujú učebné plány, v predmete informatická výchova, realizáciu národného projektu Infovek 

a Otvorená škola – IKT a  záujmovým mimovyučovacím vzdelávaním žiakov . 
             
            2.2.2  Kvalitné jazykové vzdelanie 

Význam kvalitného jazykového vzdelania je v súčasnosti nepopierateľný. Osvojenie cudzieho 

jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v 

ďalšom štúdiu a napokon v uplatnení sa na trhu práce.S cieľom zabezpečiť žiakom kvalitné jazykové 

vzdelanie realizujeme na škole nasledovný model vyučovania cudzích jazykov:  ISCED 1 – od 2. 

ročníka vyučujeme ANJ 

    ISCED 2 – od 3. ročníka vyučujeme ANJ  - (iŠkVP) 

                    - od 7. ročníka vyučujeme NEJ  - (iŠkVP) 

            Záujem žiakov o štúdium cudzieho jazyka podporujeme i formou záujmového vzdelávania, 

mimovyučovacími školskými podujatiami, či zapojením najtalentovanejších žiakov do predmetových 

olympiád.  

            V tejto oblasti nezabúdame samozrejme ani na materinský jazyk – slovenčinu. 

V školskom vzdelávacom programe ISCED 2  je Slovenský jazyk a literatúra predmetom, vo 

vyučovaní ktorého sa rozhoduje o gramotnosti človeka, o jeho predpokladoch ústne i písomne 

komunikovať a čítať s porozumením. 
 

         2.2.3  Rozvoj športového nadania 
Naša škola má  skúsenosti s prácou so športovo nadanými žiakmi. Žiakov  vedieme v duchu 

kalokagatie k zdravému životnému štýlu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je šport a pohybové 

aktivity. Okrem hodín telesnej a športovej výchovy , využívame záujmové vzdelávanie, 

mimovyučovacie aktivity, školské športové súťaže. Na telesnú a športovú výchovu máme na škole 

vytvorené dobré podmienky ( 2 telocvične, vonkajší športový areál. Kontinuálne vzdelávanie  

pedagogických zamestnancov upriamiť  na získanie väčšieho počtu kvalifikovaných učiteľov telesnej 

výchovy . 
 

            2.2.4  Práca s rôznymi zdrojmi informácií 
Spoločnosť v ktorej žijeme, vyžaduje od nás čo najlepšiu orientáciu v informáciách. Dnes sa 

nedá naučiť všetko naspamäť a preto je naším zámerom, naučiť žiakov pracovať s  informáciami. 

Vedieme ich k tomu, aby si vedeli informácie nielen vyhľadať, ale i overiť 

a porovnať. Vzdelávacie stratégie, ako projektové vyučovanie, tvorba a prezentáciu projektov  

vyžadujú používanie viacerých zdrojov informácií, učebnice, encyklopédie, internet, odborné časopisy 

a pod. 
 

            2.2.5   Individualizácia vzdelávania 
Poslaním učiteľa nie je učiť jednotlivé predmety, ale deti.  Naším zámerom nie je 

prispôsobovať deti učivu, ale naopak učivo, podávať s maximálne možným zohľadnením 

individuálnych potrieb jednotlivých žiakov ( podľa stupňa rozvoja poznávacích schopností, zamerania 

žiakov, ich záujmu ), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakov s 

nadaním. Zavádzame systém starostlivosti o žiaka, ktorý dáva šancu na úspech každému žiakovi, 

nakoľko prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň žiaci vykonávajú pod vedením svojho učiteľa 

alebo vychovávateľky, v závislosti od výsledkov, ktoré dosiahli na vyučovaní. 
   
            2.2.6  Vzdelávanie v súvislostiach 

Zmyslom práce učiteľov školy nie je len odovzdávanie izolovaných informácií. Chceme, aby 

žiaci o obsahu vzdelávania premýšľali, aby hľadali súvislosti a to nielen v rámci jedného 

vzdelávacieho predmetu. Chceme zavádzať prvky integrovaného tematického vyučovania a 

modelového vyučovania. 
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              2.3  Profil absolventa školy 
         

           Absolvent primárneho vzdelávania by mal svojím vystupovaním a správaním sa 

robiť dobré meno škole. Má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré si bude postupne rozvíjať v rámci 

nižšieho stredného stupňa vzdelávania. 
 
          Na veku primeranej úrovni disponuje nižie uvedenými kľúčovými kompetenciami, 

ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov učebných predmetov a špecifických cieľov 

prierezových tém tohto stupňa vzdelávania:      

 Pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa. Získa kompetencie pre osvojenie  

a rozvíjanie techník celoživotného učenia sa .


 Vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou v slovenskom jazyku, ako v jazyku 
materinskom i štátnom. 

 Rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich 

používať. 


 Využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 
každodenných situáciách. 


 Vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií. 
 Získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami.  
    Dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej  

      činnosti, v starostlivosti o seba a druhých.  
    Rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho  

      príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností.  
 Váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať. 

 Je vnímavý k potrebám iných, je empatický.
 Správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 


 Má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s 

ktorými sa stretáva vo svojom živote. 


 Dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 
tradície, spôsob života. 

 Uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 
 

        Absolvent nižšieho stredného vzdelávania by mal svojím vystupovaním a správaním sa 

robiť dobré meno škole. Jeho profil sa odvíja od kompetncií, ktoré získla v procese 

vzdelávania a sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných 

rozvíjajúcich aktivít. 
 
       Disponuje nasledujúcimi základnými kompetenciami, ktoré vychádzajú zo 
vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém na 
tomto stupni vzdelávania: 
 

 Vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou. 

 Využíva cudzí jazyk (anglický a nemecký jazyk) na úrovni používateľa základov 

jazyka.

  Pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov


 Používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 
schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia. 

 Používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj 

život.  
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    Vyhľadáva a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení   

      problémov s uplatnením zásad kritického myslenia  
 Dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote. 
 Uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine. 

 Posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 
profesijné záujmy. 

 Chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy 
zdravého životného štýlu v každodennom živote. 

 Uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote 
celej spoločnosti. 

 Prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti. 
 Pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných. 
 Má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. 

 
            Absolvent nižšieho stredného vzdelania  našej školy má všetky potrebné vedomosti a 

zručnosti, aby úspešne pokračoval v štúdiu na strednej škole podľa svojho výberu a zamerania, 

ovláda jeden ( anglický ) a čiastočne druhý cudzí jazyk ( nemecký ), je počítačovo gramotný, 

Má osvojené základy finančnej gramotnosti, dobre ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o 

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

vzťahy. Vie objektívne hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, vie sa starať o 

svoje fyzické i psychické zdravie, rozvíjať svoje športové nadanie, vie uzatvárať kompromisy, je 

schopný vyhľadávať,  hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojí si metódy 

štúdia a práce s informáciami. Absolvent pozná metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, 

analýza), má schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, vie vnímať dejiny 

vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, má schopnosť 

vnímať umenie, snaží sa porozumieť m .  Je si vedomý svojich kvalít, je pripravený uplatniť sa v 

zamestnaní .  

            Absolvent nižieho stredného vzdelávania našej školy bude pripravený na získavanie 

vedomostí a informácií prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií, 

na kooperáciu, na prácu v tíme. 
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           2.4  Pedagogické stratégie 

 

           Pedagogické stratégie chápeme ako smerovanie pedagogických pracovníkov k 

napĺňaniu spoločných cieľov uvedených v zameraní školy. Rozvíjanie kľúčových kompetencií 

žiakov vychádza z cieľov definovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe a 

stávajú sa filozofiou našej školy, preto musia byť súčasťou plánovania vyučovacej hodiny. 

Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania. 
 

           Výber pedagogických stratégií v našej škole podriaďujeme  tvorivým prvkom jako sú: 

 skupinové a tematické vyučovanie, vyučovanie v  blokoch, 

 vyučovanie s využitím  didaktickej techniky, dataprojektora a IKT, 

 interaktivně vyučovanie, 

 projektové vyučovanie, 

 brainstorming, 

 exkurzie, výlety, besedy, výstavy, návštevy kín a divadiel . 
 

 Základým pilierom pedagogickej stratégie našej školy bude tvorivo- humanistická 

výchova, ktorej prvky sa snažíme zavádzať do vyučovacieho procesu: 

*   vo vzdelávacom procese sa opierať o aktivačné, motivačné, zážitkové a kreatívne metódy, 

*   preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín a nedirektívne pôsobenie učiteľa,  

*   pozitívnu motiváciu žiaka , 

*   rozvoj vyšších poznávacích funkcií -minimalizovať mechanické osvojovanie vedomostí,  

*   vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a rešpektovaní, 

*   používať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, 

*   diferencovaný a individuálny prístup k žiakom. 
 

 Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola zabezpečovať rozvíjanie tých kľúčových 

kompetencií žiaka, ktoré vedú k získaniu  učebných, kognitívnych, sociálnych, 

komunikačných, informačných  ale i personálnych kompetencií v každom 

vyučovacom predmete  a mimoškolskej činnosti, konkrétne: 

*   vyučovať v priaznivej klíme, v ktorej niet miesta na výsmech žiakov, 

*   podporovať aktívitu žiakov, aby vyjadrovali svoje myšlienky a názory, tolerantnosť, 

*   zmeníme postavenie žiaka na vyučovaní: od pasivity žiaka, ktorý robí všetko iba na 

     pokyn učiteľa, k aktivite, samostatnosti, tvorivosti, kooperatívnosti žiakov, 

*   vyučovacie metódy budú smerovať k interaktívnemu, zážitkovému a participatívnemu 

     učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom, 

*   preferovať projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a problémové vyučovanie, 

*   na vyučovaní podnecovať žiakov k poznávacej zvedavosti, podporovať vyučovanie 

     založené na pozorovacích a výskumných aktivitách,   stimulovať žiakov so slabšími          

     vyučovacími výsledkami – podporovaním ich individuálnych        

*   vytvárať  príležitosti pre aktívne učenie sa žiakov aj v mimoškolskej činnosti. 
 

            V predmetoch budeme  rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov za  účelom rozšírenia 

získavania  informácií z rôznych informačných zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne 

ich sprostredkovať iným v priamom styku ale i prostredníctvom  technológií primerane veku. 

Budeme používať metódy práce s knihou, čítanie s porozumením, motivačný rozhovor, 

realizovať aktívnu diskusiu, vyjadrovanie názorov a postojov žiakov, prezentáciu ich 

výsledkov, používať aplikačné úlohy z praxe a medzipredmetové vzťahy. Aktivity budeme 

dopĺňať mimovyučovacími podujatiami, ktoré motivujú žiakov  k pravidelnému čítaniu 

 ( štafetové čítanie, rodinné čítanie, literárne popoludnia, Literárny kvíz, Prečo mám rád 

slovenčinu a iné ), či prezentujú samostatnú tvorbu žiakov v rámci prezentačných  dní pred 

spolužiakmi . Zo školskej knižnice podľa finančných možností vytvoríme  dôstojné kultúrne 

centrum s dostatkom beletrie, encyklopédií a odbornej literatúry. 
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 Vo výchovno – vzdelávacom procese bude naša škola podporovať vyučovanie 

pomocou informačno-komunikačných  technológií (  internet, dataprojektory, 

interaktívna tabuľa, počítačové edukačné programy ) a didaktickej techniky. 

 

 Talentovaným a nadaným žiakom poskytneme maximálne možnosti rozvoja ich 

osobnosti a záujmov ( množstvom a rôznorodosťou záujmovej činnosti, turnajmi, 

súťažami, olympiádami). 
 

 Výchova bude rovnocennou zložkou vzdelávania. Žiakov budeme vychovávať v 

duchu humanistických princípov. Zo žiakov  v spolupráci s rodičmi vychováme 

slušných, pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých, tolerantných a empaticky  

slobodných ľudí. 
 

 Na škole  vybudujeme novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, školu  

partnerstva, spolupráce. Školu rodinného typu. 
 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa: 
 
• na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia, posilňujeme    
   pozitívny vzťah k učeniu, 
 
• vo vyučovaní sa zameriavane na aktívne kompetencie, učivo používame len ako prostriedok  
   k ich získaniu,  
• do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment,   
• uplatňujeme individuálny prístup,   
• snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia,   
• využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov,   
• žiakom zadávame samostatné práce, ktoré si vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov,   
• od žiakov žiadame prezentáciu výsledkov domácich úloh,  
 
• od žiakov vyžadujeme vhodné rozvrhnutie vlastnej práce, učíme ich plánovať, organizovať  
   a vyhodnocovať svoju činnosť,  
• umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady,   
• žiakom umožňujeme pozorovať, experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať závery,   
• učíme práci s chybou,   
• učíme k trpezlivosti a povzbudzujeme,   
• využívame pozitívne hodnotenie.  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií:  
• zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom a cudzom jazyku,   
• kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie,   
• podporujeme kritiku a sebakritiku,   
• učíme žiakov publikovať a prezentovať svoje názory a myšlienky v školskom časopise,   
• učíme žiakov počúvať druhých,   
• poukazujeme na význam neverbálnej komunikácie,  
 
• vytvárame priestor pre možnosť samostatnej ústnej aj písomnej prezentácie – samostatná práca,  
   projekty, referáty, riadené diskusie,   
• umožníme žiakom podieľať sa na príprave rozhlasových relácií,   
• vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, simuláciu, hranie rolí,   
• dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie,  
 
• vyžadujeme od žiakov uplatňovanie schopností komunikácie pri spoločenských akciách školy –  
   akadémia, kultúrne akcie. 
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Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základy matematického 

myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  
•    pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady,  
 
•   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 a údajmi,  
•   podporujeme zvedavosť, záujem o etické a celosvetové otázky.  

 
Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných 

technológií 
 
•   vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií a    
     pre tvorbu výstupov – časopis, webová stránka, prezentácia a pod., 

•   ako výstup z niektorých tém vyučovania budeme požadovať od žiakov rôznou formou  

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

     vyjadrenia a pod. a ich prezentáciu, obhajobu a počúvanie druhých, 
 
•   formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní informačných technológií, 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.  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy 
 
•   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,  
 
•   žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí viacerých vyučovacích  
     predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činností a teda aj  
     viacero prístupov k riešeniu,  
•   žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh,   
•   priebežne monitorujeme, ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov.  

 
Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií 
• vyžadujeme od žiakov spolupodieľanie sa na vytváraní pravidiel vlastnej triedy, 

• vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania sa 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,  
•    v škole pracuje žiacky parlament, ktorý pomáha riešiť správanie žiakov,   
•     využívame pomoc a skúsenosti odborníkov CPPP, polície, výchovného poradcu,   
•    žiakom je poskytnutá možnosť vyjadriť vlastné pocity,   
•    primerane ich upozorňujeme na fyzické psychické násilie, s ktorým sa stretávajú,  
 
•    vo vyučovaní používame metódu hraných rolí pre priblíženie rôznych životných situácií a  
      ich riešení, využívame pritom zážitkové učenie a príklady z bežného života,  
•    na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa,   
•   organizujeme vystúpenia pre verejnosť,   
•   ako protipól nežiaducim sociálno-patologickým javom ponúkame žiakom pestrú paletu    

  záujmových útvarov. 
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Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií: 
 
•    minimalizujeme používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové  

     formy a kooperatívne vyučovanie, 
 
• učíme žiakov pracovať v tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti ako podmienku efektívnej 

spolupráce,   
•    rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne roly,   
•    učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu svojho tímu,   
•    podporujeme vzájomnú pomoc žiakov,  
 
•   podporujeme integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami do  
     triednych kolektívov,  
•   monitorujeme sociálne vzťahy v triede,   
•   učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi a medzi žiakmi a   

  učiteľmi. 

Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií  
•    pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u žiakov záujmovú činnosť a  

      smysluplné využívanie  voľného  času,  čím zároveň podporujeme  rozvoj  kompetencie   

      rozhodovania sa a zodpovednosti za organizovanie svojho voľného času, 

• rôznymi formami oznamujeme žiakov s profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavu 
o reálnejpodobe ichbudúceho povolania a voľbe ich ďaľšieho štúdia, 

• zapájame žiakov do tvorby 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,  
 
•    kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime, dôsledne vedieme žiakov k dodržiavaniu 
      stanovených pravidiel, ochrane zdravia a k plneniu si povinností 

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 kreativitu a iniciatívnosť žiakov,   
• formujeme v žiakovi schopnosť postaviť sa za správnu vec, zastať sa slabších 

spolužiakov,  
 
• prácou v tímoch podporujeme 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,  
 
• činnosťou žiackeho a triedneho parlamentu podporujeme iniciatívnosť a kreativitu pri 

organizovaní akcií školského a triedneho charakteru,   
• pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času a narábaniu so 

zdrojmi.  

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 vnímať rozdiely kultúry iných národov,   
• vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky,   
• podporujeme rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov,   
• prostredníctvom akadémií, kultúrnych vystúpení, prezentujeme umeleckú tvorivosť našich žiakov,  
 
• exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, mesta 
rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme hrdosť voči národným dejinám. 
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    2.5. Východiská zvýšenia kvality výchovy a vzdelávania  

 

       Ako nástroj ďalšieho rozvoja školy vidíme realizáciu hodnotenia a sebahodnotenia školy. Pri 

sebahodnotení sa opierame na SWOT analýzu, ktorá poskytuje odpovede na otázky, kde sa škola 

nachádza, aká je, aké má silné a slabé stránky, aké sú možnosti a riziká jej ďalšieho rozvoja.  

 

SWOT analýza je  východiskom pre koncipovanie koncepcie jej rozvoja.  

Svoje silné stránky vidíme  v:  

* odbornosti a skúsenosti pedagogických zamestnancov školy,  

* vzdelávaní detí v cudzom jazyku : anglický - vyučovanie od 3. ročníka, 

                                                            nemecký - vyučovanie od 7. ročníka 

* zameraní na rozvíjaní športového nadania detí  - atletika a futbal, vybíjaná, hádzaná, 

* celodennej starostlivosti o žiakov primárneho vzdelávania – príprava na vyučovanie    

* práci s talentovanými žiakmi , ich zapájaní do predmetových olympiád a súťaží,  

    organizovaná v škole za prítomnosti učiteľa a vychovávateľa,  

* dlhoročných skúsenostiach s prácou so začlenenými žiakmi ( prítomnosť pedagóga   

    vyštudovaného špeciálnu pedagogiku na škole ), 

* zameraní školy, ktoré vychádza z harmonicky vyváženej rozumovej, psychickej a fyzickej  

    záťaži detí,  

* počítačovej gramotnosti všetkých absolventov školy,  

* počítačovej gramotnosti pedagógov školy a v IKT vybavení školy ( počítačové učebne, a  

    učebne s interaktívnymi tabulami ), 

* zapájaní sa do projektov a  uplatňovaní inovačných metód na vyučovaní,  

* aktivitách pre žiakov školy a  širokom výbere záujmových útvarov pre žiakov ,  

* zaujímavej a pestrej činnosti školského klubu detí a činorodej práci a aktivitách ŽP, 

* estetickej úrovni interiéru školy.  

 

K slabým stránkam patria:  

* nižšia odbornosť vo vyučovaní  cudzích jazykov a výchovných predmetov na II. stupni,  

* výsledky práce so žiakmi s problematickým správaním,  

* motivácia žiakov k učeniu, ich slabé výchovno-vzdelávacie výsledky. 

 

Školu ohrozuje :  

* nepriaznivý demografický vývoj a pokles počtu žiakov,  

* veľké prevádzkové náklady školy,  vek a technický stav budovy školy a z toho vyplývajúce  

    náklady na údržbu a rekonštrukcie,  

* nedostatok finančných prostriedkov na realizáciou projektov, nákup učebných pomôcok, 

    odmeňovanie zamestnancov školy.  

 

Príležitosti vidíme v:  

* dobrých personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienkach pre vzdelávanie ,  

* dobrých podmienkach na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno- 

     vzdelávacieho procesu, 

* snahe učiteľov o ďalšie vzdelávanie a zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania,  

* v rodinnom type školy ( celodenná starostlivosť, mimoškolské podujatia za účasti rodičov,  

    humanizácia vzťahov vo vyučovacích interakciách. 
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         2.6 Zabezpečenie výučby pre žiakov  

            so špeciálnymi potrebami 
 

          Naša škola je otvorená pre žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami. Jedným z bodov 

zamerania našej školy je i individualizácia vzdelávania. Snahou našej školy je sa čo možno 

najviac prispôsobiť potrebám a schopnostiam žiakov  i žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

 

 

Zásady vzdelávania : 

 

Žiak  

so špecialnymi 

výchovno-

vzdelávacími 

potrebami 

 spolupráca s logopédom, špeciálnym pedagógom, 

psychológom, výchovným poradcom, 

 individuálny prístup a individuálny vzdelávací plán, 

 menej náročné úlohy, učivo prispôsobiť znevýhodneniu žiaka, 

pomalšie pracovné tempo , 

 odstránenie rušivých momentov, využívanie  pomôcok, 

 pochvala, povzbudenie, jednotný prístup a hodnotenie, 

 spolupráca ŠZŠ (rady, skúsenosti, učebnice) 

 

Žiak  

zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia 

 spolupráca s logopédom, špeciálnym pedagógom, 

psychológom, výchovným poradcom, 

 individuálny prístup, pohovor s rodičmi, 

 pomoc pri začlenení do kolektívu, pozitívna motivácia ,  

 posilňovanie sebavedomia a pomoc pri sebapresadzovaní sa. 

 

Žiak  

nadaný 

a talentovaný  

 rozvoj talentu a nadanie (obtiažnejšie úlohy, výstupy, vedenie 

časti vyučovací hodiny), 

 prezentácie a projekty, 

 súťaže, testy a olympiády, krúžky, 

 pohovor s rodičmi, rady výchovného poradcu. 

 

 

 

           Na individuálnej úrovni každého začleneného žiaka im poskytneme zabezpečenie 

špeciálno-pedagogických potrieb. Výchova a vzdelávanie týchto žiakov prebieha v bežnej triede 

spolu s ostatnými žiakmi čím je zabezpečená socializácia . Žiaci sa v pravidelných časových 

intervaloch stretávajú so  špeciálnym pedagógom, ktorý sleduje ich vývin a podľa potreby im 

poskytuje špeciálno-pedagogickú pomoc, koordinuje vypracovávanie IVVP s triednymi 

učiteľmi. Poskytuje konzultácie učiteľom školy ako aj rodičom dieťaťa, podľa potreby 

spolupracuje s poradenskými inštitúciami a odbornými lekármi. 

          Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú možnosť stretávať sa a 

spolupracovať so špeciálnym pedagógom, je im zabezpečený individuálny prístup zo strany 

vyučujúcich a plne sa rešpektujú odporúčania psychologicko-pedagogickej poradne v prístupe k 

nemu. Pre žiaka je každoročne vytvorený individuálny vzdelávací plán. V prípade problémov so 

správaním škola zabezpečí možnosť spolupracovať s terapeutom. 
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a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 
Žiaci so zdravotným znevýhodneným majú podľa možnosti zabezpečeného asistenta učiteľa, 
odbornú starostlivosť zo strany CPPPaP, individuálny prístup zo strany učiteľa. 
Škola zároveň úzko spolupracuje s rodinou žiaka. 
        
       b) Žiaci so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia: 

Pre žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia je charakteristické, že podávané 
školské výkony  nezodpovedajú  ich  rozumovej  úrovni. Najčastejšími  poruchami  sú  DL  
(dyslexia),  DG (dysgrafia), DOG (dysortogrfia) a DK (dyskalkúlia). Sprievodným javom je 
väčšinou hyperaktivita, prípadne hypoaktivita, nesústredenosť, impulzívne správanie, 
nerozvinutá koordináta a ďalšie znaky z oblasti psychomotorickej, mentálnej a vôľovej. 
Väčšinou nejde o jeden druh poruchy. Symptóny sa medzi sebou navzájom prelínajú 
a v priebehu trvania majú rôznu intenzitu. 

        c) Žiaci s poruchami správania:   

Žiaci s poruchami správania majú veľmi často aj iné poruchy (DL, DG, DOG, hyperaktivita, 

 znížená schopnosť koncentrácie ). Týmto žiakom vyhovuje menší kolektív , časté zmeny 

činnosti, neustále opakovanie učiva.  Vzhľadom k potrebe individuálnej starostlivosti 

v bežných triedach je potrebná úzka spolupráca triedneho učiteľa a jednotlivých vyučujúcich 

so školským špeciálnym pedagógom a psychológom. 

 
d) Žiaci s mentálnym postihnutím: 

 

Žiaci s MP sú začlenení ako integrovaní žiaci s vlastným IVP podľa učebných osnov ŠZŠ.   
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III. Vnútorný systém kontroly a 

hodnotenia kvality 
 

 
Vnútorný systém kontroly hodnotenia kvality  školy zameriame na 3 oblasti: 

          

 

 

3.1  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia      

       vzdelávacích výsledkov žiakov 
 

           Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov je súčasťou výchovnov-zdelávacieho procesu. 

Cieľom je poskytnúť žiakovi a rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol problematiku a 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami, v čom má nedostatky, kde má rezervy, 

aké sú jeho pokroky. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať 

pri odstraňovaní nedostatkov.  Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých 

kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.  

           Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov na I. a II. stupni dodržiavame metodické 

pokyny na hodnotenie žiakov základnej školy (podľa Metodického pokynu č. 22/2011). Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

zohľadňujeme možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon ( podľa 

záverov a odporúčaní špeciáno-pedagogického vyšetrenia žiaka ).  Začlenení žiaci vzdelávajúci sa 

podľa UO ŠZŠ sú hodnotení na základe metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s 

ľahkým stupňom mentálneho postihnutia         

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie 
žiakov

Hodnotenie 
pedagogických 
zamestnancov

Hodnotenie 
školy
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Hodnotenie prospechu 

          Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa na našej škole klasifikuje 

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

 

Stupeň 1 (výborný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne 

alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky činností sú 

kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý): Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže  

s  pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, 

presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej 

kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný): Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a 

zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný: Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

Vo výslednej známke na konci klasifikačného obdobia hodnotíme: 

* písomné práce – štvrťročné, polročné, tematické, krátke kontrolné testy, päťminútovky,   

                             diktáty, 

* písomné a ústne odpovede – presnosť, odbornosť, trvalosť osvojenia pojmov, faktov 

                                               a definícií, samostatnosť vyjadrovania, použiteľnosť  vedomostí,   

                                               úroveň myšlienkových operácií, úroveň motorických a    

                                               intelektuálnych  činností, 

* stupeň rozvoja kľúčových kompetencií, 

*domácu  prípravu na vyučovanie a  aktivitu na vyučovacej hodine, úpravu zošitov, prezentáciu    

   projektov. 
 

Na objektivizáciu hodnotenia využívame písomné overovanie formou riaditeľských previerok.  
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Hodnotenie predmetov  -  všetky predmety sú hodnotené bodmi prepočítanými na percentuálne 

zvládnutie učiva a pretransformované do známky v zmysle Školského vzdelávacieho programu a 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu. 

 Všetky predmety sú klasifikované  (okrem  NAV) 

 Preverovanie vedomostí žiakov :  

                                  – ústnou formou – zohľadniť aktivitu žiakov, prácu na projektoch,  

                                  – písomnou formou – previerky – po prebratí tematického okruhu,  

                                 – didaktické testy  

 Pri hodnotení upriamiť pozornosť na sebahodnotenie žiaka  

 Zápis známok do dokumentácie – priebežne – klasifikačný záznam – známky                                                                           

– žiacka knižka  

 Známka sa stanovuje nasledovne:  

 

% hodnotenie známka 

100 – 90 výborný  1 

89 – 75 chválitebný  2 

74 – 50 dobrý  3 

49 – 25 dostatočný  4 

24 – 0 nedostatočný  5 

 

 Záväzné pre učiteľov SJL  sú  počty diktátov, slohových prác, povinných štvrťročných 

prác s uvedeným percentuálnym vyhodnotením. 

 

Diktáty 

 

 

                                                 Stupnica hodnotenia diktátov 

Počet chýb Hodnotenie 

0 - 1 1 

2 - 4 2 

5 - 7 3 

8 -10 4 

11 a viac 5 

 

 

 

 

Ročník Počet slov Počet diktátov

5. 60 - 70 slov 6

6. 70 -  85 slov 4

7. 85 - 100 slov 4

8. 100 - 120 slov 4

9. 120 - 150 slov 4



35 

 

                                         Slohové práce, ich počet a zameranie 

Ročník Téma Počet 

5.  rozprávanie vlastného zážitku 1 

6.  statický opis, rozprávanie s využitím priamej reči 2 

7.  dynamický opis, správa 2 

8.  slávnostný príhovor, úvaha 2 

9. výklad, úradný list 2 

 
(hodnotenie: úprava, pravopis, sloh – 3 známky) 

 Záväzné pre učiteľov MAT  sú  počty povinných písomných štvrťročných prác 

s uvedeným bodovým ohodnotením a percentuálnym vyhodnotením:  

                              - vstupná previerka,  

                              - štyri štvrťročné previerky, 

                              - výstupná previerka. 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia         
 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa § 52 Zákona 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pracovného poriadku .  

Celkové hodnotenie kľúčových kompetencií učiteľa je orientované na tri oblasti: 

                                     
Vnútorná kontrola má na škole 2 stupne: 
 
1. stupeň vykonávajú zástupcovia riaditeľa svojich podriadených 

2. stupeň vykonáva riaditeľ školy všetkých zamestnancoch školy  
 

Formy kontroly: rozhovor, pozorovanie, dotazník, analýza materiálov, testy, previerky,          

                           hospitácie. 
 

Hospitácie postupujú podľa plánu a sú členené podľa zamerania:  

1.) zástupkyňa riaditeľa pre MŠ- komplet MŠ, výdajňa, správni  

     zamestnanci 

2.) zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ- komplet ZŠ 
 
3.) riaditeľ- následná kontrola 

  

na žiaka

na 

edukačný

proces

na 

profesijný

rozvoj
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Hospitácie sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií. 
 
Na úsekoch ZŠ, MŠ sa vedú písomné zaznamy z hospitácií a kontrol, kde sú evidované  vrátane 

zistení. V prípade nedostatkov, aj s termínom odstránenia. Je vyznačený rozbor. Závery z 

kontrol sa zovšeobecňujú na poradách pre ďalšie využitie v praxi. 
 
V prípade zistených nedostatkov je každý zamestnanec školy povinný do termínu odstrániť 

nedostatok, v prípade porušenia sa postupuje od ústneho napomenutia, písomného upozornenia 

na možnosť výpovede, skončenie pracovného pomeru podľa ZP. 

 

Cieľ kontroly u riaditeľa školy a ZRŠ pre ZŠ: 
 získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných 

pracovníkov 

 zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny 

 získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných 
pracovníkov 

 získať prehľad o úrovni výchovno - vzdelávacieho procesu 

 sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno - vzdelávacej činnosti z 
predchádzajúceho školského roka 

 získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými učiteľmi, s 
cieľom zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii 

 sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a 
klasifikáciu (MP) 

 sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov (zodp. RŠ) 

 sledovať realizáciu kontrolno-hospitačnej činnosti u ZRŠ (zodp. RŠ) 

 

Formy, metódy a spôsob kontroly: 

Pozorovanie,individuálny rozhovor s 

učiteľom. 
 
Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, ktoré sú už vypracované pre 
jednotlivé predmety a ročníky.  
Rozbor predpísaných písomných prác a previerok na MZ a PK. 

Spolupráca MZ a PK kontrola dodržania časového plánu plnenia úloh, zovšeobecňovanie 
dobrých skúseností z výchovno - vzdelávacej práce. 
 
Sledovanie plnenia pracovného, prevádzkového poriadku a školského poriadku záväzného pre 
pedagogických pracovníkov a žiakov školy (pravidelnosť dochádzky). 

 

Sledovanie a kontrola dokumentácie školy  
1. triedne knihy   
2. klasifikačné hárky   
3. osobné listy   
4. triedne výkazy   
5. záznamy nepovinných predmetov a povinne voliteľných predmetov   
6. dokumenty krúžkov   
7. plnenie BOZ, PO, CO a pod.   
8. predpísané písomné práce, diktáty, slohy   
9. inventárne knihy  

 

 

 

 

 

 



37 

 

Kontrola práce triednych učiteľov 

1. kontrola práce s triedou   
2. plnenie úloh triednických hodín   
3. spolupráca s výchovným poradcom  

 

Kontrola práce výchovného poradcu  
1. Spolupráca s rodičmi, spolupráca s poradenskými zaradeniami   
2. Pravidelná prevencia problémových javoch na ped. porade   
3. Dodržiavanie vlastného plánu (príloha plánu práce školy) 

 

Kontrola práce vedúcich metodických orgánov a koordinátorov 

 

Kontrola dozorov 

 

Kontrola učební, laboratórií, dielne, telocvične  
- s cieľom zistiť nedostatky  

 

Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení 

 

Kontrola práce školníka, upratovačiek a administratívnych pracovníkov (vecné plnenie, 
dodržiavanie pracovného času a jeho účelného využitia pri plnení pracovných povinností) 

 
Zaraďovanie relaxačných chvíľok s cvičeniami do vyučovacích hodín (najmä v triedach so 

slabšou koncentráciou pozornosti, slabším prospechom), nezadávanie DÚ v stredu. 
 
Využívanie areálu školy, najmä na hodinách výchov, činnosti dozoru, v iných predmetoch pri 
vhodných témat. 
 

Dodržiavanie rozvrhu hodín v popoludňajších hodinách (vedenie školy počas služieb). 
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Rozpis kontrolných úloh na mesiace: 
                            

                              RŠ- riaditeľ školy  
                              ZRŠ 1- zástupkyňa riaditeľa pre MŠ  
                              ZRŠ 2- zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ 

 

 

September:  
 kontrola triednych kníh, klasifikačních záznamov, triednych výkazov (ZRŠ 1,2) 
 plánov PK, MZ, koordinátorov (ZRŠ 2)  

    kontrola  zoznamov žiakov k 15.9. na povinné a voliteľné predmety, náboženskú    

           výchovu etickú výchovu (ZRŠ 1,2) 
 

 vstupné previerky z MAT a SJL vo všetkých ročníkoch, vyhodnotenie v MZ a PK 
(RŠ, ZRŠ 2, vedúce MZ a PK) 


 kontrola stáleho rozvrhu hodín, inventárov v triedach nové zoznamy 

(ZRŠ 1,2, ekonómka školy, TU, školník) 
 kontrola technického stavu budovy (RŠ, školník) 
 aklimatizácia žiakov 1. ročníka na prácu v škole (vyučujúca v 1. ročníku, ZRŠ 2) 

       kontrola estetickej stránky pracovného prostredia, upravenosť tried, vitrín, chodieb, 
panelov (RŠ, ZRŠ1,2), 

 kontrola úrovne upratovania (RŠ, ZRŠ 1) 
 kontrola požiarneho zabezpečenia školy (RŠ) 
 kontrola zmlúv o hmotnej zodpovednosti a vyhotovenie zmlúv pre nových pracovníkov 

(RŠ) 
 kontrola predbežného záujmu žiakov o povolanie (RŠ, výchovný poradca) 
 kontrola objednávky učebníc podľa potreby (ZRŠ 2, zodp. za sklad) 
 aktualizácia dokumentácie CO, PO, BOZP technikmi (RŠ) 


 kontrola pracovných náplní, vyhotovenie náplní pre nových pracovníkov, kontrola 

osobných spisov (RŠ) 
 kontrola stavu pokladne (RŠ) 
 kontrola vypracovania rámcových časovo - tematických plánov (ZRŠ, RŠ) 
 kontrola začatia krúžkovej činnosti (ZRŠ 2) 


 kontrola do 30.9. 2015 oznámenie -počty vzdel. poukazov, zúčtovanie vzdel. poukazov 

za obdobie JAN- AUG (RŠ, ekonómka) 


 kontrola pravidelnosti školskej dochádzky a jej porušovanie bezodkladne riešiť so 

zákonnými zástupcami žiaka v súlade s § 5 ods. 10 a 11 zákona č. 596/2003 Z.z. Po 

zlyhaní tejto povinnosti podať hlásenie zriaďovateľovi školy. (RŠ, ZRŠ2) 
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Október: 

 

 kontrola triednych kníh, KZ, triednych výkazov (ZRŠ) 


 kontrola postupného plynulého prechodu ku klasifikácii v 2. a 3. ročníku (vyučujúci v 
2. a 3. ročníku, ZRŠ 2) 

 kontrola - protokoly – vzdelávacie poukazy. (Termín: do 05.10.2004, ZRŠ 2) 


 kontrola vyučovania TEV v 3. - 9. ročníku, využívanie školského areálu, rozdelenie 
do skupín (RŠ, ZRŠ2 ) 

 kontrola popoludňajšieho vyučovania (RŠ, ZRŠ) 
 kontrola dodržiavania pracovnej doby (ZRŠ 2 ) 
 kontrola stavu pokladne (RŠ) 
 kontrola stavu OOP, doplnenie a kontrola kariet (ZRŠ 1,2 ekonómka) 
 kontrola slovného hodnotenia v klasifikačných hárkoch a ŽK (ZRŠ 2 a vedúca MZ) 
 kontrola priebežného nahlasovania na psych. vyšetrenia (RŠ, vých. poradca) 
 kontrola príprav čerpania rozpočtu 2015, návrh rozpočtu 2016 (RŠ, ekonómka) 
 kontrola TK (ZRŠ 1, 2) 


 kontrola predloženie správy o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení zriaďovateľovi na schválenie do 31.10 a 
zverejnenia (RŠ) 

 

November: 

 

 kontrola triednych kníh, KZ, triednych výkazov (ZRŠ) 


 kontrola úrovne hodnotenia predmetov na I. stupni (Vv, Tv, Hv, Pv) a na II. stupni, 
spôsob a formy hodnotenia práce žiakov vo výchovných predmetoch na II. stupni 
(vedenie školy) 


 kontrola sledovanie frekvencie písomných prác a z ktorých predmetov - prvé dva 

týždne v novembri (vedenie školy) 

 kontrola organizácie a priebehu TEV v 1. - 4. ročníku (ZRŠ 2

 kontrola sledovanie prechodu žiakov zo 4. a 5. ročníka - prispôsobenie práci na II. 
stupni (vyučujúci v 5. ročníku a TU 5. ročníka, RŠ a ZRŠ 2) 


 kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch a obalov na písomné prejavy žiakov 

(TU, vedenie školy, vedúci PK, MZ) 


 kontrola dodržiavania učebných osnov, využívanie štandardov, metodických pokynov 
na hodnotenie (ZRŠ 2, vedúci MZ, PK) 

 kontrola súťaží na škole (RŠ) 
 kontrola príprav inventarizácie (inv. komisie) 
 kontrola plnenie plánov metodických orgánov a koordinátorov (RŠ, ZRŠ) 


 kontrola plnenia povinnej školskej dochádzky štvrťročne vyhodnocovať a prijatie 

vlastných účinných opatrení na predchádzanie porušovania tejto povinnosti (RŠ) 
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December:  
 kontrola triednych kníh, KZ, triednych výkazov (ZRŠ) 


 fyzická kontrola a účtovná kontrola a uzávierka kabinetných zbierok za kalendárny 

rok, kontrola inventárnych kníh (vedúci zbierok, ekonómka, ZRŠ 2, RŠ) 


 kontrola estetickej stránka pracovného prostredia - upravenosť tried, chodieb, vitrín, 
panelov, kabinetov a odborných učební (ZRŠ2) 


 príprava, úroveň vianočných besiedok po organizačnej, estetickej i spoločenskej a 

kultúrnej stránke (TU, ZRŠ 1,2) 


 kontrola dodržiavania termínov revízií zariadení, písomný návrh na budúci rok 2015, 
návrh plánu údržby na rok (RŠ) 

 kontrola stavu pokladne (RŠ) 
 kontrola osobných listov 1-9 (ZRŠ 2) 
 kontrola definitívneho schválenia rozpočtu 2016 zriaďovateľom (RŠ) 

 

 

Január: 

 

 kontrola triednych kníh, KZ, triednych výkazov (ZRŠ) 


 kontrola plnenia učebných osnov na I. polrok podľa zápisov v triednych knihách a 
časových tematických plánoch v jednotlivých vyučovacích predmetoch (vedenie školy 
a vedúci MO) 


 kontrola dodržiavania metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, 

zapisovanie známok do klasifikačného hárku (TU, vyučujúci klasifikovaných 
predmetov, vedenie školy) 

 kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch, kontrola hodnotenia (ZRŠ a vedúci MO) 
 kontrola povinných písomných prác a ich vyhodnotenie za I. polrok šk. rok (RŠ, ZRŠ 

2) 
 kontrola plnenie plánov metodických orgánov a koordinátorov (RŠ, ZRŠ) 
 kontrola osobných údajov žiakov potrebných k vysvedčeniu (RŠ, TU) 
 kontrola práce vedúcich metodických orgánov (súťaže, kontinuálne vzdelávanie) (RŠ) 

 kontrola vysvedčení a triednych výkazov (RŠ, ZRŠ2) 
 vyhodnotenie úrazovosti na škole (ZRŠ 1, ekonómka) 


 kontrola plnenie povinnej školskej dochádzky štvrťročne vyhodnocovať a prijatie 

vlastných účinných opatrení na predchádzanie porušovania tejto povinnosti (RŠ) 
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Február: 

 anketa medzi žiakmi 2. stupňa (niektoré triedy)– hodnotenie za 1. polrok (RŠ) 

 prehľad záujmu žiakov 9. ročníka o štúdium na stredných školách a spracovanie 
prihlášok (výchovný poradca, RŠ) 

 kontrola ďalšieho vzdelávania učiteľov (RŠ) 
 kontrola úrovne čítania na I. stupni (RŠ, ZRŠ 2) 
 kontrola pravopisu (RŠ, ZRŠ 2) 
 kontrola vedomostí z PDV (ZRŠ 2) 
 kontrola doplnenia lekárničky (ZRŠ 1, ekonómka školy) 


 do 28. februára sa predkladajú návrhy Obci Šintava na udelenie Čestného uznania 

pedagógom a iným pracovníkom školy za prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a 

za prácu a výsledky, ktoré robia dobré meno škole či obci pri odchode do dôchodku a 

návrhy na udelenie Ďakovného listu za prácu pedagógom, ktorí sa významným 

spôsobom zúčastňnujú na rozvoji školy



Marec: 
 

 kontrola zorganizovania Dňa učiteľov spojené s udelením Plakety J. A. Komenského 
Čestného uznania, resp. Ďakovného listu starostom obce (RŠ, ZRŠ1,2 ) 

 kontrola odovzdania prihlášok na SŠ (RŠ, vých. poradca) 

 kontrola personálneho obsadenia školy pre budúci šk. rok, plán vzdelávania 2016-2017 
(RŠ) 

 kontrola stavu súťaží (RŠ, ZRŠ 1,2 , vedúci MZ a PK) 

 kontrola budov a areálu školy z hľadiska BOZP a PO, preverenie a prehodnotenie stavu 
PO - prenosné spotrebiče, bleskozvody, hasiace prístroje a pod. (RS) 

 kontrola krúžkov – úroveň, dokumentácia (ZRŠ 1,2) 

 kontrola úrovene environmentálnych poznatkov žiakov (ZRŠ 2) 

 kontrola skladu učebníc (ZRŠ 2) 

 

 

Apríl: 
 

  kontrola príprav na zápis do 1. ročníka ( RŠ, ZRŠ1,2, vedúca MZ)  
 kontrola po zápise písomne nahlásiť na OÚ údaje : počet zapísaných detí, z toho 

dievčat, z celkového počtu zapísaných detí počet odkladov a počet nezaškolených v 
MŠ, počet tried samostatných a spojených, počet nezapísaných detí porovnaním s 
údajmi v matrike.(ZRŠ 1,2) 

 kontrola zaslania prihlášok do 8- ročných gymnázií (ZRŠ 2, vých. poradca)   

 kontrola úrovene podmienok vzdelávania v jednotlivých triedach, OU, chodbách z 
hľadiska požiadaviek na motiváciu žiakov a kultúrne správanie sa (ZRŠ 2)   

 kontrola dodržiavania učebných osnov, využívanie štandardov, metodických pokynov 
na hodnotenie (ZRŠ 2, vedúci MZ, PK)   

 kontrola plnenie plánov metodických orgánov a koordinátorov (RŠ, ZRŠ)   

 kontrola technického stavu učební, zariadenia v nich, nábytku a pod. (ZRŠ 1, školník)   

 kontrola plnenia povinnej školskej dochádzky štvrťročne vyhodnocovať a prijímanie 
vlastných účinných opatrení na predchádzanie porušovania tejto povinnosti (RŠ) 



 a iným pracovníkom školy, ktorí sa 
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Máj: 
 

 úroveň písomného a grafického prejavu žiakov 2. - 8. ročníka (Vv, zošity, lab. práce a 
pod.), kontrola úrovne graf. prejavu žiakov 1. ročníka (ZRŠ 2, vedúci MO) 

 kontrola - analýza výsledkov prijímacích pohovorov žiakov 9. roč. (RŠ, výchovný 

poradca) 


 kontrola práce vedúcich metodických orgánov (súťaže, kontinuálne vzdelávanie) (RŠ) 

 kontrola príprav a uskutočnenie dňa otvorených dverí (RŠ, ZRŠ 1,2 a TU) 

 kontrola príprav MDD (ZRŠ1,2 ) 

 kontrola stavu pokladne (RŠ) 

 riaditeľská kontrola úrovne písania v 1. ročníku (RŠ ) 

 kontrola úrazovosti (ZRŠ 1) 

 výstupné previerky SJ, M vo všetkých ročníkoch 3- 9.ročník, vyhodnotenie % 
úspešnosti žiakov (uč. uvádzaných predmetov) 

 riaditeľské previerky a testy – presný rozpis sa zverejní podľa výsledkov hospitácií, 
inch testov, hodnotení (RŠ, ZRŠ) 

 
Jún: 

 do 15. júna sa predkladajú návrhy Obci Šintava na udelenie Pamätného listu žiakom školy, 
resp. študentom bývajúcim v obci za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo 

 umeleckej a športovej oblasti, ktorými v okresnom, krajskom, celoštátnom i medzinárodnom 

meradle prispeli k zviditeľneniu školy a obce.(RŠ, pedagogická rada školy, rada školy). 


 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov pre 
asistentov učiteľa na školský rok. (RŠ, ekonómka) 

 kontrola úroveň estetickej stránky pracovného prostredia na školskom pozemku, na školskom 
ihrisku, v telocvični, OU a kabinetoch (ZRŠ1,2 ) 

 kontrola plánu služieb počas prázdnin, kontrola čerpania NV a dovoleniek (ZRŠ1,2) 

 kontrola plnenia opatrení z previerok BOZP a PO (RŠ ) 

 kontrola záujmu o NAV, ETV (ZRŠ2) 

 kontrola úväzkov učiteľov (ZRŠ 1,2) 

 vyhodnotenie úspešnosti žiakov v riaditeľských previerkach a olympiádach ( vedúce MZ, PK, 
ZRŠ, RŠ) 

 kontrola čistoty a technického stavu školy a školského areálu a príprava plánu práce počas 
prázdnin pre správnych zamestnancov (ZRŠ 1 ) 

 analýza úrazovosti na škole počas šk. roka (ZRŠ 1) 

 kontrola plnenia učebných osnov na II. polrok podľa zápisov v triednych knihách a časových 
tematických plánoch v jednotlivých vyučovacích predmetoch (vedenie školy a vedúci MO) 

 kontrola dodržiavania metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, zapisovanie 
známok do klasifikačného hárku (TU, vyučujúci klasifikovaných predmetov, slovne 
hodnotených predmetov, vedenie školy) 

 kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch, kontrola slovného hodnotenia (ZRŠ a vedúci 

o MO) 
 kontrola povinných písomných prác a ich vyhodnotenie za II. polrok šk. rok (RŠ, ZRŠ 2) 

 kontrola plnenie plánov metodických orgánov a koordinátorov (RŠ, ZRŠ) 

 správy o činnosti metodických orgánov školy, kordinátorov pri plnení plánu práce školy za 
školský rok (vedúce MZ a PK) 

 uzavretie dokumentácie a odloženie do archívu (RŠ, ZRŠ 1,2) 

 analýza splnenia plánu školy za šk. rok (ZRŠ 1,2 ) 
 
 
 

      Termíny úloh vedenie školy pravidelne upresňuje a vyhodnocuje na porade vedenia        
      školy, prípadne na pracovnej porade. 
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Na zlepšenia kvality vyučovania a tým vzdelávacích výsledkov prispieva spätná väzba formou 

hospitačnej činnosti. 

 

Priama hospitačná činnosť,  
v ktorej riaditeľ a zástupcovia riaditeľa v spolupráci s vedúcimi MZ a PK budú sledovať: 
 cieľ a obsah hodiny 

 vyučovanie ako činnosť učiteľa- organizácia práce, prejav, formy, metódy, primeranosť, 
súčasné trendy, individuálny prístup, diferenciácia, skupinová práca, kontrola a hodnotenie 

 učenie ako činnosť žiaka- postoje, záujem, aktivita, písomný prejav, ústna komunikácia, pamäť, 
tvorivosť, sebahodnotenie 

 atmosféra triedy, rušivé vplyvy, klíma 

 dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na triedy prospechovo slabšie 

 plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandard v jednotlivých 

ročníkoch 

 využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky 

 využívanie odborných učební 

 dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov, najmä u začínajúcich a nekvalifikovaných učiteľov 

 dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno - vzdelávacej práci 

 plnenie plánu práce školy, plánov MZ a PK 

 dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na charakter 
predmetu 

 
Na zabezpečenie korektného postupu pri hospitačnej činnosti budeme postupovať podľa 

týchto zásad: 
 
pred hospitáciou: rozhovorom s učiteľom zistiť cieľ a obsah vyučovacej hodiny (t. j. čo chce učiteľ 

žiakov naučiť a aká bude učebná téma), overiť či cieľ a učebná téma zodpovedá daným učebným 

osnovám, zistiť konkrétne požiadavky na vedomosti a zručnosti stanovené vzdelávacím štandardom 

k danej téme (t. j. čo má vedieť každý žiak ako základné učivo), 

 

počas hospitácie: zaujať v triede miesto tvárou k žiakom na úrovni učiteľa (napr. vpredu  

naboku pri katedre, nesedieť vzadu za chrbtom žiakov oproti učiteľovi, sústredene pozorovať a 

počúvať priebeh vyučovania (zaznamenávať prípadne frekvenciu javov), nerušiť vyučovanie 

nevhodnou vlastnou činnosťou (listovanie v triednej knihe, klasifikačnom hárku, v zošitoch žiakov, 

komunikáciou s prítomnou osobou na hospitácii, chodením po triede, a pod.), 

 

po hospitácii: vyplniť príslušný záznam z hospitačnej činnosti, spracovať údaje z pozorovania a až 

potom oboznámiť učiteľa s výsledkom. Je nevhodné oboznamovať učiteľa bez spracovania údajov 
tesne po skončení vyučovacej hodin. V rozhovore v dohodnutom čase 
poukázať na silné a slabé stránky vyučovací činnosti učiteľa a učebnej činnosti žiakov podľa 
vyhodnotených údajov a prekonzultovať možné opatrenia a odstránenie nedostatkov. 
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Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie profilu učiteľa ako sú: 

 

• motivácia žiakov k učeniu, rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, 

• vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích 

   výsledkov žiakov, 

• stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k obsahu vzdelávania, 

• výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, riaditeľské 

   previerky, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.), 

• tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok, 

• absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania, 

• uplatňovanie novonadobudnutých vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti, 

• zvyšovanie svojho právneho vedomia, práca v súlade s platnými právnymi predpismi, 

• prínos pre zamestnávateľa – propagácia a prezentácia školy na verejnosti, spolupráca 

  s rodičmi, inými organizáciami, 

• organizovanie mimoškolských aktivít, 

• individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností,  

• dodržiavanie a využívanie pracovného času, plnenie pracovných povinností , 

• vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, 

• využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce, 

• spolupráca na tvorbe školského vzdelávacieho programu, 

• zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy, 

• vykonávanie špecializovaných činností, zavádzaní zmien alebo inovácií do  vyučovacieho 

   procesu, 

• vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

U vedúcich pedagogických zamestnancov sa hodnotí aj: 

 ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom 

na predpisy platné pre rezort školstva, manažérske zručnosti, 

 kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej práce.  
 

Hodnotenie pedagogických zamestnancova je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi 

rozhovormi zamestnanca a bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca ako aj 

prostredníctvom hodnotiacich a sebahodnotiacich dotazníkov na konci každého školského 

roka.  Priebežné hodnotenie  pedagogických zamestnancov žiakmi cez dotazník Interakčného štýlu 

práce učiteľa. 

 

Vnútroškolskú kontrolu v rámci svojich kompetencií vykonávajú riaditeľka školy, 

zástupkyňa riaditeľky školy  a vedúci/a predmetovej komisie. 
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Kontrolno – hospitačná činnosť je zameraná na tieto oblasti: 

 plnenie školského vzdelávacieho programu , dodržiavanie učebných osnov a zosúladenie 

tematických výchovno vzdelávacích  plánov s platnými 

            učebnými osnovami, plnenie úloh a plánu práce metodického združenia, 

  dôsledné a jednotné vypĺňanie pedagogickej dokumentácie, 

  úroveň a výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu a rozvoj kľúčových kompetencií, 

 využitie didaktickej techniky, učebných pomôcok, výpočtovej techniky a iných 

názorných pomôcok, 

 využívanie spätnej väzby pri plnení cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu, 

rozvoj poznávacích schopností, metódy a formy práce, pracovná klíma na 

vyučovacích hodinách, 

 dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných 

škôl, 

  sledovanie interakcií učiteľ - žiak,  triednickú prácu, prácu so začlenenými žiakmi, 

  plnenie úloh z Plánu práce školy, 

  adaptáciu žiakov 1. ročníka, 

  úroveň a výsledky práce so žiakmi v mimovyučovacom čase, 

  plnenie úloh jednotlivých projektov školy, environmentálnej výchovy, 

             prevencie drogových závislostí, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prierezových 

             tém, 

  systematickú prípravu žiakov na súťaže a predmetové olympiády, stav a úroveň vyučovania 

telesnej a športovej výchovy a športovej prípravy, 

  plnenie povinností zamestnancov školy vyplývajúce z pracovného a vnútorného 

            poriadku školy,  

  na plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania pre príslušný školský rok. 

 

Pri kontrolno - hospitačnej činnosti budeme využívať nasledovné metódy a formy: 

 

• priame hospitácie na vyučovacej hodine, rozbor vyučovacej hodiny, 

• hospitácie na zasadnutiach metodických orgánov, 

• rozhovor s vedúcimi MZ, PK,  diskusia s členmi MZ, PK - všeobecne aj výmena názorov, 

   postrehov z vyučovacích hodín, kontrola zápisníc zo zasadnutí MZ,  PK, 

• kontrola písomností žiakov, 

• hospitácie na vyučovacej hodine s vedúcimi PK, 

• mimoriadne zasadnutia MZ, PK zvolané riaditeľkou školy alebo zástupkyňou, 

• riaditeľské previerky a dotazník 

 

 

Plán počtu hospitácií: 

 

                                   RŠ: cca 3-4 do roka 

                                ZRŠ: cca 2- 3x do mesiaca s tým, že za rok je povinnosť hospitovať všetkých          

                                         pedagogických zamestnancov 

 

Hospitácia sa ohlasuje minimále deň vopred vyučujúcemu
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         3.3   Hodnotenie školy 
                Opodstatnenosť autoevalvácie  školy pozitívne vplýva na prestíž  a imidž školy.  

 

Cieľ 

hodnotenia 
 poskytnúť žiakom a rodičom dostatočné a hodnoverné informácie o 

tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, 

 dať  verejnosti informácie, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov 

kladené v ŠkVP. 

Monitorujeme 

pravidelne: 

 

 Podmienky na vzdelanie, 
 Spokojnosť s vedením školy a učiteli, 
 Prostredie – klímu školy, 
 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania, 
 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potřebami, 
 Výsledky vzdelávania, 
 Riadenie školy, 
 Úroveň výsledkov práce školy, 

Dôraz 

hodnotenia na: 
 stav úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Zameranie 

hodnotenia na: 
 ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy, 

v školskom vzdelávacom programe, v pláne práce školy a ich reálnosť, 

posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom 

programe, 

 podmienky a priebeh výchovy a vzdelávania, 

 silné a slabé  stránky školy, 

 výsledky vrátane návrhov a opatrení. 

Kritériom pre 

nás je: 

 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, zriaďovateľa 

 kvalita výsledkov, 

 dobré meno školy. 

Nástroje na 

hodnotenie 

kvality 

školy sú: 

 

 dotazníky pre žiakov a rodičov,
 dotazníky pre učiteľov, 

 riaditeľské previerky, zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov,

 hospitácie: vedenia školy, vzájomné hospitácie uvádzajúcich 

a začínajúcich učiteľov, predsedov MZ a PK  u členov týchto komisií, 

vzájomné hospitácie , 

 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, celoštátnom 

testovaní žiakov 9.ročníka, prijímacích skúškach na stredné školy, 

plnenie vzdelávacích štandardov, plánu práce školy, 

 rozhovor s učiteľmi, rodičmi, žiakmi , zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi školy, 

 sledovanie profesijného rastu učiteľov,

 analýza písomných materiálov ako sú spáva o výsledkoch 

výchovnovzdelávacieho procesu, zápisnice zo zasadnutí pedagogických 

rád, pracovných porád, zápisnice zo zasadnutí metodických orgánov 

školy, rady školy či zo zasadnutí triednych rodičovských združení, 

rozbor bežných písomností a produktov žiakov školy, hodnotenie 

prospechu a správania žiakov,  záznamy o úrazoch, 

 správy školskej inšpekcie o vykonaných kontrolách, 
 SWOT analýza, pozorovanie prevádzky školy,

 Prezentácia školy v médiách. 
          Výstupom pri hodnotení školy je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

           za príslušný školský rok, zostavená podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 
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IV. INOVOVANÝ  

ŠKOLSKÝ  UČEBNÝ PLÁN 

 

  4.1 Inovovaný školský učebný plán 

 
Základná škola s materskou školou Šoporňa 

 

Inovovaný učebný plán školy schválený dňa: 03.09.2015 

 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací predmet Ročník 
Primárne vzdelávanie 

Ročník  
nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. spolu 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

Jazyk  
a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
9 8+1 7+1 7 31+2 5 5 4+1 5 5 24+1 

Anglický jazyk 
Nemecký jazyk 

  3 3 6 3 3 3 
0+2 

3 
0+2 

3 
0+2 

15 
0+6 

Matematika  
a práca s informáciami 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 16+3 4+1 4+1 4+1 4+1 5 21+4 
Informatika   1 1 2 1 1 1 1  4 

Človek  
a príroda 

Prvouka 1+1 2   3+1       
Prírodoveda   1 2 3       
Fyzika       2 1 2 1+1 6+1 

Chémia        2 2 2+1 5+1 

Biológia      2 1+1 2 1 1+1 7+2 

Človek  
a spoločnosť 

Vlastiveda   1 2 3       
Dejepis      1+1 1+1 1 1 2 6+2 

Geografia      2 1+1 1 1 1 6+1 

Občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty Etická výchova/Náb. 

vých./ Náboženstvo 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek  
a svet práce 

Pracovné vyučovanie   1 1 2       
Technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie  
a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2+1 2+1 2 2 8+2 2+1 2 2 2 2 10+1 

 Základ 
 

20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

Voliteľné 

(disponibilné) hod. 
2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

Spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 

 

 

 

Škola použila disponibilné hodiny bez rozšírenia obsahu  -   platné vzdelávacie štandardy pre 

príslušné štátom dané vyučovacie predmety  (ISCED 1 a ISCED 2) škole poslúžia ako učebné 

osnovy povinných vyučovacích predmetov. 
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         Všeobecné legislatívne pravidlá: 

 

          1. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových,   

              personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa  

              náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.  

          2. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať   

              žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom  

              žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať  

              aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny  

              počas celého školského roka. 

           3. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého  

               ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

           4. Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa  

               napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. 

           5. Na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova  je najvyšší počet žiakov v  

               skupine 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj  

               žiakov rozličných ročníkov. 

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

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

               predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov  

               so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

 

 Poznámky: 

  
1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého ročníka je  

    22, pre žiakov druhého ročníka nesmie byť vyšší jako 23, pre žiakov tretieho  
    je 25 a čtvrtého  ročníka nesmie byť vyšší jako 26.  

          2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. Ročníka je 27 a 6. Ročníka  

              nesmie byť vyšší jako 29, pre žiakov 7., 8. A 9. Ročníka nesmie byť vyšší jako 30 

          3. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. 

          4. Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a  

              dievčatá 48ůležit. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny  

              chlapcov a skupiny dievčat toho 48ůlež ročníka. 

          5. Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried  
              toho 48ůlež ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 
          6. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12  
              žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 
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      4.2   Začlenenie prierezových tém 
 
         Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými technológiami  

a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich konanie. Táto  

skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú prierezové témy,  

ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích  

oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou žitou  

skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú  

proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Nevyhnutnou podmienkou ich účinnosti 

je použitie aktivizujúcich, interaktívnych metód. 

 
        Prierezové témy na úrovni primárneho vzdelávania: 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Environmentálna  výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Regionálna výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 Ochrana života azdravia 

 
      Prierezové témy na úrovni nižšieho stredného zdelávania: 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Environmentálna  výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Ochrana života azdravia 

 
Poznámky: 

Prierezové témy realizujeme : 

- ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov – bližšie sú uvedené v učebných    

   osnovách týchto predmetov, 

- formou cvičení v prírode a didaktických hier – ochrana života a zdravia, dopravná výchova, osobnostný a  

  sociálny rozvoj, environmentálna výchova, 

- formou záujmovej mimoškolskej činnosti – osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia,  

  environmentálna výchova, 

- triednickými hodinami s cieleným zameraním – protichrípkové opatrenia – ochrana života a zdravia, školský    

  poriadok – ochrana života a zdravia, dopravná výchova, ľudské práva, šikanovanie, 

- organizovaním mimoškolských podujatí – prezentácia projektov, akadémie, literárne, hudobné a výtvarné   

  podujatia, športové školské súťaže, projekty s tematikou dopravnej bezpečnosti, ochrany zdravia, regionálnej    

  výchovy a tradičnej kultúry, 

- realizovaním školy v prírode  a letného tábora ( regionálna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a   

   sociálny rozvoj ), 

- návštevou detského dopravného ihriska s cieleným zameraním na dopravnú výchovu, 

- vydávaním školského časopisu ROZLET – mediálna výchova, 

- zberom odpadových surovín a starostlivosťou o areál školy – environmentálna výchova, 

- účasťou na kultúrnych podujatiach a výchovných koncertoch, 

- účasťou na preventívnych programoch polície – dopravná výchova, osobnostný a sociálny rozvoj ,    

   šikanovanie, agresivita a iné patologické javy, drogová prevencia. 

       

       Na úrovni primárneho vzdelávania, v súlade so štátnym vzdelávacím programom a inovovaným 

štátnym vzdelávacím programom, realizujeme prierezové témy uvedené v prílohe ku iŠkVP. 

       Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania, v súlade so štátnym vzdelávacím programom 

a inovovaným štátnym vzdelávacím programom, realizujeme  prierezové  témy uvedené v prílohe ku 

iŠkVP. 
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4.3 Implementácia finančnej gramotnosti 
 
           Problematika financií je veľmi široká, preto program finančnej gramotnosti na našej 

základnej škole vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti MŠ SR a MF SR. Témy 

sú štrukturované tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. Naučíme 

sa riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Vzdelávanie sa realizuje 

prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení, projektov  s využitím IKT. Primárnou 

cieľovou skupinou projektu sú žiaci 1. Až 9. Ročníka, sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia 

a terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia, širšia rodina a známi, s ktorými žiaci diskutujú 

o svojich školských zadaniach a domácich úlohách. Tento zážitkový program je rozdelený do 

dvoch projektov a súčasne je súčasťou jednotlivých vyučovacích predmetov. Žiaci absolvovaním 

programu získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti.  

 

           Aplikácia tém finančnej gramotnosti je prednostne zameraná : 

 na  získavanie finančních  zručností a fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej 

oblasti, 

 k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby, 

 k hodnotovej orientácii k peniazom , 

 ukazovať rozmanitosť ponuky  finančných produktov, služieb a inštitúcií,  

 k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov  

 extrémov, 

 k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb 

 

Finančné vzdelávanie sa prelína viaícerými vzdelávacími oblasťami i 

prierezovými  témami. K žiakom sa teda dostáva rôznymi spôsobmi. Málokedy je finančná 

gramotnosť  samostatným predmetom, preto vyžaduje začlenenie finančnej gramotnosti do 

vzdelávacieho procesu istú mieru koordinácie.  

Výchovno –vzdelávací proces na prvom stupni základnej školy realizovaný  jedným 

vyučujúcim. Implementácia finančnej gramotnosti je  jednoduchšia, je možné  ju realizovať 

ako:  blokové vyučovanie i samostatné aktivity v rámci učebných predmetov.  

 

Finančné vzdelávanie na primeranej úrovni je možné realizovať od začiatku povinnej  

školskej dochádzky, teda už v prvom ročníku základnej školy. Väčší zmysel však nadobúda  

od tretieho ročníka základnej školy. 
             

Na druhom stupni základnej školy by žiaci mali mať viac skúseností so situáciami, v ktorých bolo 

potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Je možné využívať túto skúsenosť a nadväzovať na ňu. 

Vzhľadom na predmetové zameranie učiteľov je nutná ich väčšia súčinnosť. Je vhodné nájsť 

spoločné témy a na nich ukázať komplexnosť finančnej gramotnosti. 

 

Témy finančnej gramotnosti:  

Človek vo sfére peňazí 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potřeb, príjem a práca 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Úver a dlh 

Sporenie a investovanie 

Riadenie rizika a poistenie 
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Metódy a formy práce 
 
Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Práve preto tu  

môžeme uplatňovať najrôznejšie inovované metódy vyučovania.  

Metódy sú použiteľné i pre iné predmety.  

 

Pre metódy vyučovania by malo vo všeobecnosti platiť: 

 Názornosť- poskytované informácie by mali byť názorné, jako viditeľné a mali by  sa opierať o 

vedomosti žiakov. To platí pre písanie na tabuľu, pre vytváranie  prezentácií, výukových  schém a 

podobne. 

 

 Jednoduchosť – jednotlivé témy by mali nadväzovať na znalosti, resp. Skúsenosti žiakov. Pojmy 

používané vo vyučovaní by mali žiaci poznať a mali by rozumieť ich  významu. 

 

 Aktivita žiakov – žiaci by mali na hodinách sami aktívne vystupovať, sklať  si  uvádzané situácie, 

diskutovať a podobne. 

 

 Tempo hodiny – hodina by mala byť dynamická, ale s ohľadom na porozumenie  preberaných  

svislostí. To platí jako pre celú triedu, tak i pre jednotlivcov. 

 

 Zmysluplnosť – Žiaci by mali vidieť zmysel v tom, čo sa učia. Mali by si uvědomovat,  

prečo je finančná gramotnosť dôležitá. 

 

Zapracovanie tém finančnej gramotnosti  je uvedenéku iŠkVP a v prílohe ku ŠkVP a. 

        

       4.4 Časová organizácia dňa 
 
             Vyučovanie začína o 8:00 h a hodina trvá 45minút. 

 

Vyuč. Hodina Vyučovanie Prestávka 

1.hodina         8:00 h     -       8:45 h                        8:45 h     -      8:55 h   (10min) 

2.hodina         8:55 h     -       9:40 h                        9:40 h     -    10:00h    (20min) 

3.hodina       10:00 h     -     10:45 h                      10:45 h     -    10:55h    (10min) 

4.hodina       10:55 h     -     11:40 h                      11:40 h     -    11:50h    (10min) 

5.hodina       11:50 h     -     12:35 h                      12:35 h     -    13:00h 

6.hodina       13:00 h     -     13:45 h 

 
 

 

Poznámky: V prípade využitia iných foriem vyučovania (napr. blokové ,tematické vyučovanie, prezentácie, 

otvorené hodiny, exkurzie, vychádzky, výlety, vyučovanie v prírode...a iné) má pedagóg  právo  úpravy časovej 

45min.dotacie vyučovacej hodiny a celej  časovej organizácie dňa. 
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        4.5 Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho  

              procesu ISCED 1 a ISCED 2  
 

          Výchovno-vzdelávací proces žiakov ISCED 1 a ISCED 2 zabezpečujú kvalifikovaní 

pedagogickí zamestnanci: 

 

Pedagogickí zamestnanec Spôsobilosť 

I. atestácia 

(I. kvalifikačná skúška) 

II. atestácia 

(II. kvalifikačná skúška) 

PaedDr. Eva Kabrhelová áno - 

Mgr. Mária Jeremiasová áno - 

Mgr. Elena Holbíková áno áno 

Mgr. Lívia Hanusová áno - 

Mgr. Dana Jašková áno áno 

Mgr. Nikoleta Mikéciová áno prihláška 

PaedDr.Dana Huláková áno - 

Mgr. Viera Kremzová áno - 

Mgr. Zuzana Šajbidorová áno - 

Mgr. Jana Blahová áno áno 

Mgr. Anna Hoštáková áno - 

PaedDr. Miloš Kabát áno - 

 

 

 
 

         Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom. 

                                                                                                                  ( J.A.Komenský ) 

 
 

 
ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ 

 

 I. oddelenie II. oddelenie III. oddelenie 

vychovávateľka Oľga Chovanová Mgr. Ľudmila Ferencová Daniela Vozárová 

počet detí 27 26 27 

 

 

 

 

 

 

Materská dovolenka 
Mgr. Jana Hanusová Učiteľstvo – I. stupeň 

Mgr. Tatiana Hlinková Aprobácia – Slov. jazyk 
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Základná škola s materskou školou Šoporňa 

 

TRIEDNICTVO A POČET  ŽIAKOV   

 

2015/2016 

 

Trieda Počet 

žiakov 

Počet 

chlapcov 

Počet 

dievčat 

Triednictvo 

I. A 20  8 12           Mgr. Viera KREMZOVÁ 

I. B 21 11 10 Mgr. Elena HOLBÍKOVÁ 

Prvý ročník 

spolu 41 19 22  

II. A 22 10 12 Mgr. Jana NOŽIČKOVÁ 

II. B 19  9 10 Mgr. Lívia HANUSOVÁ 

Druhý ročník 

spolu 41 19 22  

III. A 22 12 10 PaedDr. Dana HULÁKOVÁ 

III. B 21 10 11 Mgr. Katarína PLEŠOVÁ 

Tretí ročník 

spolu 43 22 21  

IV. A 18  9  9 Mgr. Dana JAŠKOVÁ 

IV. B 17 10  7 Mgr. Nikoleta MIKÉCIOVÁ 

Štvrtý ročník 

spolu 35 19 16  

I. stupeň spolu 160 79 81  

 

V. A 18  8 10 PaedDr. Miloš KABÁT 

V. B 17 10  7 Mgr. Katarína BÚRANOVÁ 

Piaty ročník 

spolu 35 18 17  

VI. A 19 11  8 Mgr. Anna HOŠTÁKOVÁ 

VI. B 19  9 10 Mgr. Jana BLAHOVÁ 

Šiesty ročník 

spolu 38 20 18  

VII. A 17 13  4 Mgr. Jana KOLLÁROVÁ 

VII. B 22 12 10 Mgr. Henrieta LEHOCKÁ 

Siedmy ročník 

spolu 39 25 14  

VIII. A 16 7 9 Ing. Renáta MATIŠÍKOVÁ 

VIII. B 16 6 10 Mgr. Zuzana ŠAJBIDOROVÁ 

Ôsmy ročník 

spolu 32 13 19  

IX. A 20 13  7 Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ 

Deviaty  ročník 

spolu 20 13  7  

II. stupeň spolu 164 89 75  

 

I. a II. Stupeň 

spolu 324 168 156  
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V. Učebné osnovy 
 
 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo 
Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 
 
Obsahujú 
 

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.   
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.  

 
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové 

témy a prepojenie s inými predmetmi.   
4. Požiadavky na výstup.   
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

 
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, 

odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a 
pod..   

7. Hodnotenie predmetu.  

 
 Vypracované učebné osnovy jednotlivých predmetov vychádzajú z učebných osnov 
štátneho vzdelávacieho programu pre primárne 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. 

   

UO jednotlivých predmetov aj s prierezovými témami  pre II., III., IV., VI., VII., 

VIII. a IX. ročníky sú uvádzané samostatne – ako príloha  ku ŠkVP pre ISCED 

1 a ISCED 2 - schválený: 05.09.2013 
 

 

 Pre I. a V. ročníky v iŠkVP platia UO súhlasné s platnými štandardami pre 

ISCED 1 a ISCED 2 ( v súlade so ŠVP) s účinnosťou od 01.09.2015. 
 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy a zverejní ho na verejne prístupnom mieste. 
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ZOZNAM  PRÍLOH 

 
P.č. Prílohy  

a  

dotatky 

Názov prílohy 

1 Príloha č.  1 Prierezové témy – iŠkVP – ISCED 1 – I. ročník 

2 Príloha č.  2 Prierezové témy –  ŠkVP – ISCED 1 – II. III. A IV.  Ročník 

3 Príloha č.  3 Prierezové témy – iŠkVP – ISCED 2 – V. ročník 

4 Príloha č.  4 Prierezové témy –  ŠkVP – ISCED 2 – VI., VII., VIII. A 

                                                                a IX.  Ročník 

5 Príloha č.  5 Implementácia finančnej gramotnosti – ISCED 1 

6 Príloha č.  6 Implementácia finančnej gramotnosti – ISCED 2 

7 Príloha č.  7 Delenie tried na skupiny vo vyučovaní 

8 Príloha č.  8 Adaptačné vzdelávanie  

9 Príloha č.  9 Vzor hospitačného záznamu 

10 Príloha č. 10   

11 Príloha č. 11  

12 Príloha č. 12  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


