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II. Stratégia školy, vymedzenie základných cieľov a poslania 

výchovy a vzdelania 

 

1. Stratégia školy 



Škola je tu pre ľudí :  

1. Pre žiaka je základným pilierom osobného rastu. 

2. Pre rodiča partnerom pri výchove detí. 

3. Pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie. 

4. Pre región je centrom celoživotného vzdelávania, športu, 

kultúry, spoločenského života v mieste svojho sídla. 
 

2. Pedagogický princíp školy  

 

 Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti 

a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké 

odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. 

 Umožní rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti komunikatívnosti, 

flexibilnosti, tvorivosti, aby si vedeli vyhľadať žiaci informácie, vedeli 

prezentovať svoju prácu, vedeli zoradiť informácie do systému a hlavne 

vedeli ich uplatniť v praxi.   

 Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností 

a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

 Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo 

vzdelávaní. Pripraví človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného 

kooperovať a pracovať v tíme, schopného seba motivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. 

 Kladieme si za cieľ dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov  

i pedagógov v našej škole. 

 Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na 

možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na 

schopnosti jednotlivých  žiakov. 

 Budeme formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, 

emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

 Budeme vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. 

V spolupráci s rodičmi žiakov  vychovávať pracovitých, zodpovedných, 

morálne vyspelých a slobodných ľudí. 



 Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu 

v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka.  

 

 

I. Charakteristika školy 

1. Veľkosť školy 

 
Základná škola je umiestnená v mestskej časti Liptovského Mikuláša   sídliska 

Podbreziny, ktorého súčasná kapacita je viac ako 9 500 obyvateľov. Výstavba školy 

začala v roku 1988, v čase, kedy počet obyvateľov sídliska bol vyšší ako 11 000 

obyvateľov. 

Výstavba školy začala v roku 1988 a bola projektovaná ako 32 triedna základná 

škola so všetkým vybavením vrátane školskej kuchyne a jedálne. Jej prvá časť  18 

triedny učebňový pavilón  bol odovzdaný do užívania 1. 9. 1989. V tomto čase začalo 

chodiť do školy 8 tried žiakov 1.ročníka. Ostatné triedy slúžili škole ako skladové 

priestory a 2 triedy slúžili ako upravená výdajná školská kuchyňa. 

V nasledujúcom školskom roku 1990/1991 boli dané do užívania postupne 

všetky školské priestory a škola začala fungovať ako plno organizovaná základná 

škola. Počet tried sa zvýšil už v tomto školskom roku z 8 na 26 tried. 

Najvyšší počet žiakov ktorí navštevovali školu bol v školskom roku  1992/1993  

v 38 triedach navštevovalo školu 1130 žiakov. Od tohoto školského roku sa počet 

tried a žiakov z dôvodu demografického poklesu detí začal sústavne znižovať. 

 

 

 

 

2. Vlastné zameranie školy 

Prioritou školy je poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym 

vzdelávacím programom.  Vlastné zameranie školy predstavuje jej komplexnú 

charakteristiku. Vychádza z analýzy školy, tak aby sa využili klady a eliminovali 

nedostatky s cieľom charakterizovať školu. Z charakteristiky školy vyplýva, aký je 



východiskový stav pre ďalšiu pedagogickú činnosť školy, čo môžeme ponúknuť, 

alebo ktoré aktivity zatiaľ nemôžeme realizovať, ako chceme súčasné podmienky 

postupne zmeniť a aké sú budúce zámery vo vzťahu k zvýšeniu kvality vzdelávania. 

K tomu bola spracovaná SWOT analýza školy.  

Vlastné zameranie školy je postavené na týchto pilieroch.  

1. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.   

2. Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.  

3. Výučba cudzích jazykov.  

4. Premena tradičnej školy na modernú, rozvoj IKT a modernizácia 

vyučovacieho procesu. 

5. Prostredníctvom regionálnej výchovy prehlbovať u žiakov hrdosť k vlasti, 

regiónu a viesť ich k hlbšiemu poznaniu kultúry a histórie. 

6. Posilňovanie role učiteľa , zvyšovanie jeho kompetencií a motivácie. 

7. Skvalitňovanie spolupráce s rodičmi a verejnosťou –vytvárať pozitívny image 

školy, zabezpečiť plynulý prechod informácii k rodičom 

8. Skvalitnenie v oblasti riadenia školy, stanoviť a monitorovať indikátory kvality 

školy. 

9. Podpora edukačného  procesu pestrými aktivitami zameranými na zdravý 

životný štýl, environmentálnu výchovu a vytváranie  podmienok   pre 

efektívne trávenie voľného času žiakov. 

 

3. SWOT analýza 

 
Silné stránky školy: 

 Úspechy žiakov v športovej, umeleckej oblasti,   olympiádach a súťažiach. 

 Vysoká odbornosť vyučovania. 

 Realizácia projektového vyučovania v 1. a 5. ročníku. 

 Starostlivosť o žiakov so ŠVVP, škola má špeciálneho pedagóga, asistentov 

pre žiakov. 

 Zapájanie školy do  environmentálnych projektov.   

 Realizácia preventívnych programov / protidrogový, environmentálny, 

dopravný/. 



 Dobrý technický stav budovy a  materiálno technické vybavenie -3 PC učebne, 

odborné učebne, nový školský nábytok, interaktívne tabule a dataprojektory , 

pripojenie na internet, notebooky pre učiteľov.  

 Vysoká odbornosť vyučovania. 

 Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v meste (Múzeum J, Kráľa, Galéria p. M. 

Bohúňa, Knižnica G.F. Belopotockého). 

 Na škole sa nachádza pobočka mestskej  knižnice G.F.Belopotockého,  

pracovisko Centra voľného času pre mládež. 

 Podmienky pre šport, dve telocvične, viacúčelový športový areál. 

 Činnosť Školského klubu detí v ranných hodinách a popoludňajších hodinách, 

realizácia zaujímavého  a podnetného výchovného programu pre žiakov. 

 Široká ponuka záujmových útvarov pre žiakov. 

 Na škole má svoje centrum Mestský basketbalový klub. 

 Estetická úroveň interiéru a exteriéru.  

 

 

Slabé stránky školy: 

 Nízka úspešnosť vo  vypracovávaní  projektov na získanie finančných 

prostriedkov pre rozvoj školy. 

 Nízka naplnenosť tried. 

 Nárast počtu detí s poruchami učenia. 

 Nízke kompetencie učiteľov pri práci so žiakmi so špec. výchovno-vzdelávacími  

potrebami. 

 Málo inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 Škola nemá jazykové laboratórium. 

 Slabšie zapojenie rodičov do školských aktivít. 

 Škola nemá rozvinutú žiadnu spoluprácu s inou partnerskou školou. 

 Vysoké prevádzkové náklady. 

 Nedostatočné využívanie voľných priestorov na prenájom. 

 Rozbitá príjazdová cesta. 

 Potreba opráv   v sociálnych zariadeniach. 

 



 

Príležitosti: 

 Získavanie finančných prostriedkov cez podávanie žiadostí na euro fondy 

a z mimorozpočtových zdrojov. 

 Ponuka vzdelávacích projektov pre získanie lepších kompetencií učiteľov pri 

práci so žiakmi so ŠVVP. 

 Ponuka vzdelávacích výukových programov  v predmetoch a ich využitie 

v učebnej činnosti. 

 Vybudovanie jazykového laboratória pre učenie jazykov a dobudovanie 

odborných učební. 

 Zlepšenie marketingovej propagácie školy medzi rodičmi, na verejnosti, v MŠ 

a tým získavať žiakov aj z iných obvodov. 

 Skvalitnenie Školského vzdelávacieho programu, rozšírenie  ponuky voliteľných 

a nepovinných predmetov , záujmových útvarov,  v predmete telesná výchova 

zaradiť do učebných osnov prvky nových športov. 

 

Ohrozenia: 

 Demografický vývoj - klesajúci počet žiakov. 

 Nárast počtu  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 Odchod žiakov z 5. roč.  na osemročné gymnáziá a do futbalových 

a hokejových tried. 

 Zvyšovanie cien energií. 

 Vysoký vekový priemer učiteľov. 

 Vysoký počet škôl  na území mesta v pomere ku počtu žiakov. 

 

 

 
4. Zapojenie do  dlhodobých projektov 

1. 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. 

2. V rámci Operačného programu vzdelávanie sme sa zapojili do projektu 

financovaného z ESF „ Zavedenie projektového vyučovania v ZŠ Janka Kráľa“  

projekt je realizovaný od roku 2009 dodnes 

3. Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

realizovaný od šk. roku 2014/15. Projekt je zameraný na vytváranie 

a využívanie digitálnych materiálov pre humanitné predmety. 

4. Národný projekt Moderné vzdelávanie  - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety realizovaný od šk. roku 2014/15 zameraný na aktívne 

využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. 

5. Národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania realizovaný od šk. roku 2014/15 zameraný na 

elektronické testovanie žiakov 5. a 9. roč. 

6. Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 

sociálno-patologických javov v školskom prostredí COMBI. 

7. Škola je zapojená do dlhodobých projektov PIRLS zameraného na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka, Monitor – 9, zameraného na 

testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka v predmetoch matematika a jazyk 

slovenský. 

8. Škola je zapojená od roku 1995 v Národnom projekte škôl podporujúcich 

zdravie. Projekt je zameraný na osvetovú činnosť v oblasti zdravia, zdravej 

výživy, zdravého životného štýlu, na skrášľovanie životného prostredia, 

environmentálnu výchovu a humanizáciu medziľudských vzťahov. 

9. Správaj sa normálne – projekt je zameraný na  spoluprácu polície so školou 

pri výchove mladej generácie. Cieľom je vybudovanie mostu dôvery medzi 

políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Súčasne je sprievodcom 

pre žiakov, ako sa vyhnúť riziku stať sa obeťou trestného činu alebo i 

vlastného nepremysleného konania. Do projektu sú pravidelne zapájaní žiaci 

5. ročníka. 

10. Šach na školách , projekt  realizovaný od roku 2011.  



11. Cesta k emocionálnej zrelosti. 

12. Detský čin roka. 

13. Červené stužky. 

 Škola sa zapája do všetkých súťaží organizovaných v rámci odporučenia MŠ SR 

v Pedagogicko-organizačných pokynoch. Jedná sa o súťaže športové, výtvarné, 

recitačné, prírodovedné, dopravné, spevácke, predmetové olympiády, súťaže v zbere 

papiera, separácie odpadu. Organizuje besedy s políciou, pracovníkmi mestskej 

knižnice, lekárom. Realizujeme aktivity zamerané na napĺňanie Národného programu 

prevencie obezity, aktivity vyplývajúce každoročne z Pedagogicko-organizačných 

pokynov smerujúce k rozvíjaniu všetkých druhov gramotnosti, venujeme sa ľudským 

právam a právam detí, globálnemu vzdelávaniu, environmentálnej výchove, 

realizujem aktivity zamerané na zdravý životný štýl, dbáme na bezpečnosť 

a prevenciu. Škola sa zapája do projektov vyhlasovaných rôznymi inštitúciami, tvorí 

si vlastné projekty. 

  

Ďalšie akcie organizované školou sú : lyžiarske výcviky, plavecké výcviky, 

exkurzie, školské výlety, škola v prírode. 

Významnú časť tvoria záujmové krúžky: športové, prírodovedné, počítačové, 

dramatické, výtvarné.  

 
5. Charakteristika žiakov  

Väčšina žiakov dochádza do školy zo sídliska.  V minulom šk. roku v našej 

škole plnilo školskú dochádzku 31 žiakov z iných školských obvodov. Režim školy je 

prispôsobený aj týmto dochádzajúcim žiakom. Škola je otvorená aj národnostným 

menšinám. Každoročne odchádza v 4. ročníku od 8-12 žiakov na osemročné 

gymnáziá . Tým sa 5. ročník ochudobňuje o najlepších žiakov, čo sa potom prejavuje 

na zhoršenom prospechu žiakov vo vyšších ročníkoch. Školu navštevujú aj žiaci, 

ktorí sú integrovaní a vzdelávajú sa a hodnotia podľa Metodických pokynov 

k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo správania. Títo 

žiaci sú vedení v špeciálnej starostlivosti špeciálneho pedagóga prostredníctvom 

Pedagogicko psychologickej poradne, alebo Detského integračného centra 

v Liptovskom Mikuláši. Najväčšiu skupinu integrovaných žiakov tvoria žiaci 

s vývinovými poruchami učenia, dysgrafia, dyslexia, dysortografia , poruchy 



pozornosti, poruchy grafomotoriky. Škola je čiastočne prispôsobená aj pre žiakov 

s telesným postihnutím.  Má vybudovanú príjazdovú rampu, v učebňových 

pavilónoch sú nákladné výťahy, ktorými je možné zabezpečiť prevozy žiakov. 

Rozbory výsledkov prijímacieho konania na stredné školy ukazujú, že zo školy 

odchádza asi 75 % žiakov na stredné školy s maturitou. Naši žiaci dosahujú výborné 

výsledky vo výtvarných súťažiach, literárno dramatických, veľmi dobré výsledky 

v rámci hodnotenia škôl v športových súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných 

umiestneniach . V posledných rokoch získavame popredné umiestnenia  aj 

v ostatných predmetových súťažiach a olympiádach. 

 

 

6.   Škola ako životný priestor 

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

prostredí pracujú a toto prostredie navštevujú. Aby sa žiaci i pedagógovia cítili 

v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie tried 

a chodieb školy  a taktiež celého školského areálu, ktorý je vysadený mnohými 

okrasnými kríkmi a stromami. Budujeme priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom 

a medzi žiakmi a pedagógmi. Žiaci sa môžu prostredníctvom žiackeho parlamentu 

podieľať na organizácii života školy. Žiaci a všetci zamestnanci sú oboznámení so 

svojimi právami a povinnosťami. 

  

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Pri škole pracuje Rada školy ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán. Má 

11 členov, z ktorých štyria členovia zastupujú rodičov žiakov, štyria zástupcovia sú 

delegovaní zriaďovateľom a traja členovia sú volení zástupcovia zamestnancov 

školy. Rada sa schádza pravidelne 4- krát ročne.  Ďalej  spolupracujeme s Radou 

rodičov, ktorá je poradným orgánom a  v ktorej má každá trieda svojho zástupcu. 

Snažíme sa o vytvorenie partnerského vzťahu medzi školou a rodičmi. Škola 

organizuje 1x ročne plenárnu schôdzu rodičov, v priebehu školského roka 4 x triedne 

schôdzky a podľa potreby  konzultačné stretnutia individuálneho charakteru.  Rada 

rodičov pracuje podľa vypracovaného plánu práce, podieľa sa na prípravách aktivít 

pre žiakov. 



V oblasti riadenia školy úzko spolupracujeme s  odbormi zriaďovateľa 

Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Odborom školstva, mládeže a športu, 

Odborom financií, daní a miezd, Odborom sociálneho, bytového a zdravotníctva. 

Stretávame sa s maximálnou snahou pomoci pri riešení našich problémov. Vedenie 

školy, výchovný poradca a koordinátori za jednotlivé oblasti úzko spolupracujú 

s: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Lipt. 

Mikuláši, Mestskou políciou (MP), Riaditeľstvom policajného zboru (RPZ), Domom 

kultúry (DK), Múzeom slovenského jaskyniarstva a ochrany prírody (SMOPAJ), 

Galériou Petra Michala Bohúňa (GPMB), Okresnou knižnicou Fejerpataky 

Belopotockého (OKFB), Domom matice slovenskej (DMS). Veľmi úzko 

spolupracujeme s Materskou školou na Agátovej ulici, ktorá je náš hlavný dodávateľ  

žiakov I. ročníka ZŠ. Pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

spolupracujeme s MPC.  

 

 

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

 
V rámci zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní má škola uzavretú Mandátnu zmluvu na výkon technika požiarnej 

ochrany v zmysle § 9 ods. 2 Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a bezpečnostnotechnickej služby v súlade s § 22 Zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov s firmou GAJOS, s.r.o.  

Prostredníctvom poisťovne Generali škola uzatvorila poistku pre 

odškodňovanie školských úrazov vo výške bodového ohodnotenia.  

 
Dbáme o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné 

školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti 

požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií. Škola vedie agendu úrazov, zamestnanci sú 

pravidelne preškoľovaní. 



Vedenie školy a jej zamestnanci kladú veľký dôraz na zabezpečenie 

bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok v priestoroch školy. Máme 

vypracovaný prevádzkový poriadok školy, jej jednotlivých 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.. Pre žiakov školy máme vypracovaný školský poriadok s 

dôrazom na ich bezpečnosť počas pobytu v škole aj na mimoškolských aktivitách. 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. Zabezpečujeme optimálnu organizáciu vyučovania s 

rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební a ostatných priestorov 

školy podľa platných technických a hygienických noriem. V škole a v celom jej areáli 

je zákaz fajčenia, užívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. V čase 

vyučovania sú budovy uzavreté, dvere sú vybavené bezpečnostnou guľou. Počas 

prestávok je zabezpečený pedagogický dozor nad žiakmi. Škola má vypracovaný 

systém dozorov nad žiakmi, počas prestávok, v šatniach, v školskej jedálni. 

Organizujeme pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 

a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.  Škola vedie agendu úrazov, 

zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní. Vnútorný poriadok školy je zverejnený na 

webovej stránke školy, vo vestibule školy a v triedach. 

 

9. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci primárneho vzdelávania 

upravuje platná legislatíva [§ 54 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov].  Naša škola je základná škola so všetkými ročníkmi (plnoorganizovaná 

základná škola), Základná škola má  deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého 

ročníka. Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje 

samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Primárne 

vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník základnej 

školy. Druhý stupeň základnej školy tvoria 5. až 9. ročník. 



 Záväzným dokumentom sú  Štátne vzdelávacie programy, ISCED 1 – primárne 

vzdelávanie ,ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie. 

10. Povinné personálne zabezpečenie 

    Pedagogický zbor je stabilizovaný. Tvoria ho kvalifikovaní učitelia s pedagogickou 

a odbornou spôsobilosťou. Väčšina má dlhoročné pedagogické skúsenosti a spolu s 

mladými pedagógmi sa podieľajú na postupnej premene školy. Jej základom je 

systematické vzdelávanie pedagógov.  

Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý sa systematicky a individuálne 

venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poskytuje 

poradenské služby pedagógom školy a rodičom žiakov. Na škole sú vytvorené 

funkcie pre koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí, koordinátora pre 

otázky zdravej školy, koordinátora environmentálnej výchovy. Výchovnému a 

kariérnemu poradenstvu pre žiakov a ich rodičov sa venuje výchovný poradca školy. 

Všetci učitelia využívajú pre ďalšie vzdelávanie možnosti ponúk Metodických 

centier hlavne v Banskej Bystrici, Žiline. Učitelia prešli odborným výcvikom pre 

základy znalostí výpočtovej techniky, zapojili sa do ďalšieho vzdelávania pre prácu  

s výchovno-vzdelávacími programami v rámci informačno-komunikačných technológií 

Fit učiteľa, e-Learningovou formou. V rámci Operačného programu vzdelávanie 

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ, ktorej žiadateľom bol Štátny 

pedagogický ústav (ŠPÚ) 4 p. učiteľky získali kvalifikáciu na vyučovanie anglického 

jazyka v roč. 1.-4. Druhú atestáciu  má 6 pedagógov, 4  sa pripravujú na 2 atestáciu .  

V rámci  ďalšej prípravy učiteľov sa škola zameria na formy preškolenia učiteľov 

v rámci programov Premena tradičnej školy na školu modernú.  

Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom 

vzdelávaní na:  

 na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných 

informačných a komunikačných technológií, 

  na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca  

 na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji 

kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,  

 na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji 

čitateľskej gramotnosti,  



 na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

  na moderné, progresívne a efektívne metódy a formy práce. 

Požiadavky na vzdelávanie pedagógov sú zakomponované v Pláne kontinuálneho 

vzdelávania  , ktorý je priebežne aktualizovaný. Škola sa bude zameriavať na interné 

vzdelávania pedagógov. 

 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: riaditeľka školy, zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň, 

zástupkyňa   RŠ pre 2. stupeň. 

Pedagogickí zamestnanci: 9 učiteľov v ročníkoch 1.-4, 14 učiteľov v roč. 5. – 9,  5 

vychovávateliek Školského klubu detí, 2 vyučujúci náboženskej výchovy 

Nepedagogickí zamestnanci:  1 ekonomická zamestnankyňa, 1 školník, 5 

upratovačiek,1 vedúca ŠJ, 27 prevádzkových zamestnancov školskej jedálne, 

nakoľko naša škola má   6 výdajných  kuchýň  v  základných školách a  materských 

školách. 

 

 

11. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

Priestorové podmienky školy sú veľmi dobré. Škola má 29 kmeňových tried, 4 

jazykové učebne, 3 odborné učebne, 4 samostatné herne pre ŠKD, 2 telocvične, 

školské dielne, cvičnú kuchynku, školskú kuchyňu so školskou jedálňou , ktorá 

vyvára obedy pre 2 základne školy a 3 materské školy na území mesta.  Pre 

management školy sú vyhradené kancelárie pre riaditeľa a zástupcov  riaditeľa 

a kancelária pre ekonomický úsek. Pedagogickí zamestnanci majú zborovne, 

kabinety na odkladanie pomôcok, pre Školský klub detí sú vyhradené  herne. Tiež 

máme miestnosť pre personál poskytujúci odborné  služby žiakom. Nepedagogickí 

zamestnanci majú svoje vyhradené miestnosti pre odkladanie odevov a na prestávky. 

Pre potreby školy je zriadená aj ročníková učebňa s kapacitou 110 žiakov, ktorá sa 

využíva na prednášky, besedy, kultúrne vystúpenia, plenárne schôdzky rodičov. 

Kapacitne škola môže zvládnuť  v jednozmennej prevádzke viac ako 700 žiakov. 

Vzhľadom na demografický pokles žiakov sú v súčasnosti na škole aj nevyužívané 

učebne. Škola má vybudované  3 moderné učebne informatiky s 22 PC , prístup na 

internet je zabezpečený zriadením wifi v celej škole. Do tried sa postupne inštalujú 

interaktívne tabule , dataprojektory, každý pedagóg má pre svoju prácu zabezpečený 



notebook. Postupne budujeme odborné a poloodborné učebne.  Škola má veľmi 

dobré podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy. K dispozícii máme dve 

telocvične, viacúčelové športové ihrisko  s atletickou dráhou, doskočisko na skok do 

diaľky, vrhačské sektory a volejbalové ihrisko.  V škole sú vyhradené priestory pre 

pobočku Okresnej knižnice G.F.B., škola má vlastnú metodickú aj školskú  knižnicu.  

Vybavenie učebných priestorov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 

Škola má bezbariérový prístup. 

 

III. Profil absolventa 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť 

schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v 

škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické 

zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať 

pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, 

poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať  o 

prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení 

problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení 

s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa 

starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové 

jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké 

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

zodpovedný za svoj život.   

1. Absolvent primárneho  vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti) 

 

 

 (a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou 

primárnemu stupňu vzdelávania, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 



 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 

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

kontaktu, 

 rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným 

prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej 

komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému 

textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa 

bežných životných situácií, 

 

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

myslenia  

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v   každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) 

používať matematické  modely logického a priestorového myslenia a 

prezentácie (vzorce, modely) 

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

odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

   

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

technológií  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a 

učení sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

 vie používať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

 



 (d) kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa  

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich 

myšlienkových postupov, 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

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

učení a v iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,  

 

  (e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí 

a skúseností z danej oblasti,  

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré 

možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy 

aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, 

 pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 

a spolupracujúcim) spôsobom, 

       

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

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu seba obrazu a sebadôvere,  

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

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

 uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času, 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,   

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi 

a postupmi pri  spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 



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

nástrojmi  kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých     a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 

prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,  

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

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

postoj, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku 

človeka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

 má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných 

kultúr. 

 

2. Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti) 

 

(a) kompetencia (spôsobilosť)  k celoživotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie a osobného rozvoja,  

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a 

spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie 

učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať 

a prakticky využívať,  

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

rozvojové možnosti, 

 

(b)sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 



 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a 

vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

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

odborný jazyk, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv 

a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,    

 

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

základné schopnosti   poznávať  v oblasti vedy a techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných   situáciách,  

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a 

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

 používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť 

vedecky podložené úsudky, pričom  vie použiť získané operačné 

vedomosti  na úspešné riešenie problémov, 

 

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

technológií  

 IKT pri vzdelávaní, má  osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT ako 

predpoklad ďalšieho rozvoja,  

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom 

grafickom prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 

 

 



(e)kompetencia (spôsobilosť)  riešiť problémy   

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-

kritickom a tvorivom myslení, 

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

inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich 

výsledkov, 

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a 

uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na  konštruktívne a kooperatívne riešenie  konfliktov, 

 

(f) kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného 

kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej 

skupiny, resp. spoločnosti, 

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 

svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti,  

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať  udalosti a vývoj 

verejného života a  zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje 

udržateľnosť  kvality životného prostredia, 

 

(g)kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si 

vlastnú  samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

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

schopnosťami, záujmami a potrebami, 

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si 

svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu 

spoločných  cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  

uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch, 



 

(h) kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

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

hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom 

plánovaní, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných 

príležitostiach,   

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

 dokáže  inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť 

nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v práci, ale aj 

každodennom živote,  

 

(i)kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry   

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti 

prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  

umenia, 

 dokáže sa orientovať  v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich 

hlavné vyjadrovacie prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 

a v živote celej spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

 

 



IV. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Organizácia prijímacieho konania  

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

pre vzdelávanie svojho dieťaťa na jej pôde. 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 predpisov a pokynov 

zriaďovateľa – Mesta Liptovský Mikuláš. Na základné vzdelávanie do 1.ročníka 

prijímame deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a dosiahli školskú spôsobilosť a o prijatie 

ktorých požiada na základe zápisu zákonný zástupca dieťaťa. Do 1. ročníka 

výnimočne prijímame i deti, ktoré nedovŕšili šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára 

pre deti a dorast. Do piateho ročníka sú zaradení všetci žiaci, ktorí úspešne 

absolvovali štvrtý ročník. Žiaci z iných obvodov môžu byť prijatí na základe žiadosti 

zákonných zástupcov rozhodnutím riaditeľa školy. 

 

2. Spôsob ukončenia školskej dochádzky 

Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu možno získať tieto 

stupne základného vzdelania:  

a) primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý 

stupeň základnej školy, alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím 

absolvovaním posledného ročníka základnej školy.  

        

b) nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý 

stupeň základnej školy.  

      

Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku a vydávajú sa na 

predpísaných tlačivách schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi 

uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii. Za zhodu údajov a správnosť 



vyplnenia tlačív zodpovedá riaditeľ školy. Podpisy na dokladoch o získanom vzdelaní 

musia byť vlastnoručné.  

Vysvedčenie z príslušného ročníka vzdelávacieho programu, po absolvovaní ktorého 

žiak získa stupeň vzdelania, obsahuje aj doložku s uvedením získaného stupňa 

vzdelania. 

 

 

3. Stupeň vzdelania: 

ISCED 1:   Primárne vzdelávanie, do tejto úrovne sa radí 1., stupeň základnej školy 

(1.-4. ročník ). Má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania 

a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania 

poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúc z ich poznania a skúseností. Dôležité je pre 

deti v tomto veku získať prostredníctvom činností bohaté zážitky a rozvinúť u nich 

potrebu vyjadrovať sa prostredníctvom slova, hudby, obrazov. Cieľom primárneho 

vzdelávania je pripraviť žiakov na samostatnú prácu, i prácu v skupine, aby získali 

stabilný základ poznatkov a zároveň skúseností vzájomného rešpektu 

a ohľaduplnosti. 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy. Dokladom je  

vysvedčenie s doložkou. Absolvent primárneho vzdelávania plynule pokračuje 

v nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania, výnimočne v nižších 

ročníkoch gymnázia.  

ISCED 2:   Nižšie sekundárne vzdelávanie na nižšej sekundárnej úrovni. Nadväzuje 

na primárne vzdelávanie, pred vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie. Do tejto 

úrovne sa zaraďuje 2. stupeň základnej školy (5.-9. ročník ) Základom nižšieho 

sekundárneho vzdelávania je medzi predmetový prístup pri osvojovaní znalostí 

a spôsobilostí žiakov a ich uplatňovanie v praxi. Nevyhnutnou súčasťou cieľov 

nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné 

učenie a poskytnúť im príležitosť objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich 

reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom 

vyššom sekundárnom vzdelávaní.  

Absolvent školského vzdelávacieho programu nižšieho sekundárneho vzdelania 

získa vysvedčenie s doložkou ukončenia vzdelávacieho programu poskytnutého 



základnou školou. Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom 

sekundárnom stupni. Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov 

nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu. 

 

4. Pedagogické stratégie  

 

A. Základom pedagogickej stratégie našej školy bude tvorivo- humanistická výchova.  

Našou snahou bude zavádzať jej konkrétne prvky do vyučovacieho procesu 

nasledovne: 

 vo výchovno-vzdelávacom procese sa opierať o aktivačné, motivačné, 

zážitkové    a kreatívne metódy,  preferovať nedirektívne vedenie 

vyučovacích hodín, podporovať pozitívnu motiváciu žiaka s cieľom 

osobnostného rastu,  minimalizovať mechanické osvojovanie vedomostí, 

klásť dôraz na rozvoj vyšších  poznávacích funkcií,   vzťah učiteľ – žiak 

založiť na vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a    rešpektovaní názorov 

detí používať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou 

dieťaťa,  zdôrazňovať diferencovaný a individuálny prístup k žiakom. 

 

 B. Pri výchove a vzdelávaní zabezpečovať rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaka s 

dôrazom na získanie informačných, učebných, kognitívnych, sociálnych, 

komunikačných a personálnych kompetencií v každom vyučovacom predmete, v 

mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti   

 zmeníme postavenie žiaka na vyučovaní: od pasivity žiaka, ktorý robí 

všetko iba na pokyn učiteľa, k aktivite, samostatnosti, tvorivosti 

a spolupráci na vyučovaní vytvoríme priaznivú klímu, v ktorej niet miesta 

na výsmech žiakov, vyučovacie metódy budú smerovať k učeniu, ktoré je 

prepojené so životom, preferovať projektové vyučovanie, kooperatívne 

vyučovanie a problémové   vyučovanie, na vyučovaní podnecovať žiakov 

k poznávacej zvedavosti, vytvárať čo najviac príležitosti pre aktívne 

učenie žiakov 

 

 

C. Vo všetkých predmetoch budeme na škole rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov 

za účelom rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných 



zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným v priamom styku 

aj prostredníctvom rôznych technológií primerane veku 

 na vyučovacích hodinách  používať metódy práce s knihou, práca 

                  s informačnými textami,  čítanie s porozumením, motivačný rozhovor,  

                  realizovať      aktívnu diskusiu, vyjadrovanie názorov a postojov žiakov, 

                  prezentáciu ich výsledkov, používať úlohy z praxe a rozvíjať 

                  medzipredmetové vzťahy,    uskutočňovať aktivity ktoré budú viesť žiakov 

                  k pravidelnému čítaniu  využívať spoluprácu s pobočkou  mestskej 

                  knižnice na škole ,   zapájať žiakov do literárnych súťaží, podnecovať ich 

                  k vlastnej tvorbe  písaním   príspevkov   do školského časopisu,   otvoriť 

                  čitateľský krúžok 

 

D. Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola podporovať vyučovanie pomocou 

informačno- komunikačných technológií ( osobné počítače, internet, dataprojektory, 

interaktívna tabuľa, počítačové edukačné programy ) a didaktickej techniky. 

 Zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov aj pedagógov, využívať internetovú 

žiacku knižku a elektronickú triednu knihu, využívať vo vyučovaní výukové 

programy a učebné materiály z dostupných  www. stránok 

 

 E. Výchovu budeme považovať za rovnocennú zložku vzdelávaniu. 

 Do plánu školy zapracovať ciele z ŠVP a POP,  zamerať výchovu na 

posilňovanie úcty k ľudským právam a slobodám, výchovu k tolerancii, 

Zvýšenú pozornosť venovať regionálnej výchove, zdravému životnému štýlu, 

Realizovať preventívne aktivity zamerané na korekciu porúch správania, 

posilňovať prosocionálne správanie a optimalizovať vzťah učiteľ – žiak, 

organizovať pre žiakov voľnočasové aktivity pre zmysluplné trávenie voľného 

času 

 

 

F . Budovať na škole novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, školou a 

rodičmi na základe partnerstva, spolupráce, zapojenia rodičov do vyučovacieho 

procesu, či mimoškolskej činnosti, prezentovať školu na verejnosti 

  Vytvárať vo väčšej miere spoluprácu s rodičmi žiakov, zapájať ich do života 

na škole, vedenie záujmových útvarov, prostredníctvom webovej stránky 



informovať rodičov o výchovno-vzdelávacom procese, o podujatiach v škole, 

pripravovať pre rodičov verejné prezentácie činností žiakov 

  

 

 

5. Vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích 

predmetov.  Zabezpečujú náväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých 

vyučovacích predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie 

medzipredmetových vzťahov. 

 

 

Tab.1 Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety pre  pre 1. stupeň ZŠ 

VZDELÁVACIA OBLASŤ                           PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ANGLICKÝ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA  

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA PRVOUKA(3) 

PRÍRODOVEDA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ PRVOUKA 

 VLASTIVEDA 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA  

 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(3) Prvouka sa skladá z prírodovednej a spoločenskovednej zložky, a preto je súčasťou dvoch 

vzdelávacích oblastí – Človek a príroda a Človek a spoločnosť. 

 

 

 

 

Tab. 1 Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety  pre nižšie stredné vzdelávanie 



 

VZDELÁVACIA OBLASŤ                           PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

CUDZÍ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

 INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA FYZIKA 

 CHÉMIA 

 BIOLÓGIA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ DEJEPIS 

 GEOGRAFIA 

 OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE TECHNIKA 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

 

6. Začlenenie prierezových tém 

Zmeny  v spoločnosti ovplyvnené novými technológiami a sociálnymi zmenami 

ovplyvňujú 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 vzdelávacích oblastí, 

dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti. Priaznivo 

ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kompetencií žiakov.   Prierezové témy sú 

začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách 

jednotlivých predmetov. Výber spôsobu a času realizácie prierezových tém  je v 

kompetencii každej školy. Realizujeme ich nasledovnými formami práce: 

 

- ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov – bližšie sú 

uvedené v učebných osnovách týchto predmetov, 



- formou účelových cvičení  a  formou záujmovej mimoškolskej činnosti ( mediálna 

výchova, 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 (ochrana života a zdravia, multikultúrna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj )  

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

podujatia, športové školské súťaže, projekty s tematikou dopravnej bezpečnosti, 

ochrany zdravia, regionálnej výchovy a tradičnej kultúry, environmentálnej výchovy,  

- vydávaním školského časopisu MOTÝĽ– mediálna výchova,  

- zberom odpadových surovín a starostlivosťou o areál školy – environmentálna 

výchova,  

- účasťou na kultúrnych podujatiach a výchovných koncertoch ( osobný a sociálny 

rozvoj)  

- účasťou na preventívnych programoch Mestskej polície, štátnej polície – dopravná 

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj – šikanovanie, agresivita a iné patologické 

javy v živote používanie legálnych a nelegálnych návykových látok.  

- Všetky podujatia sú súčasťou plánu práce školy na príslušný školský rok.   

 

          V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

ENV – Environmentálna výchova 

MDV – Mediálna výchova 

 MKV -  Multikultúrna výchova 

RLK – Regionálna výchova a ľudová kultúra 

DOV – Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

OŽZ – Ochrana života a zdravia 

 



Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová  téma sa prelína celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať 

osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. , rozvíjať ich osobné 

a sociálne kompetencie.  Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu 

názorov, potrieb a práv ostatných. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k 

pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a 

žiakmi. 

Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak: 

 Porozumel sebe aj  iným 

 Usmerňoval svoje vlastné správanie a prejavovanie emócií 

 Uprednostňoval priateľské vzťahy 

 Osvojil si, využíval a rozvíjal zručnosti komunikácie a spolupráce 

 Poznal svoje predpoklady a vedel ich uplatňovať pri prezentácii seba a svojej 

práce 

 Získal sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

 Rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

 Uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania 

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 - beseda  alebo kurzy s odborníkom z CPPPaP v Lipt. Mikuláši   

 - rozhovor a riadená diskusia,  

 - projekty  

 - multimediálna prezentácia,  

 - praktické cvičenia,  

 - didaktické hry a športové aktivity. 

 

Tému začleňujem do predmetov  všetkých predmetov  na 1. a 2. stupni. 

 

 



 

   Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Téma je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov 

v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva. Pri realizácii témy je nevyhnutné 

vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového 

štádia. 

 

Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak: 

 Získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti 

medziľudských vzťahov, v oblasti partnerských vzťahov , manželstva a 

rodičovstva 

 Osvojil si poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

vyplynú ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i budúcnosti 

 Porozumel rizikám sexuality 

 Uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania vo svojom každodennom živote 

Realizuje sa  na  1  stupni v predmetoch PRI,  využívame knihu Nenič svoje múdre 

telo, na 2 stupni v predmetoch BIO a formou prednášok z cyklu Čas premien v 7. 

ročníku. 

 

Environmentálna výchova 

Prelína sa všetkými predmetmi ale  najmä predmetmi prvoukou, prírodovedou, 

vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Umožňuje žiakom získať 

vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia. 

Vedie ich k pochopeniu vzťahov človeka, prírody a životného prostredia. 

Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak 



 Osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie v prírode. s ohľadom na 

organizmy a ich životné prostredie. 

 Rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 

 Poznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia 

 Aktívne sa podieľal na činnostiach smerujúcich k ochrane a zlepšeniu svojho 

životného prostredia  

 Správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá 

zaťažuje životné prostredie 

 Získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach 

Tematické okruhy 

  1. Ochrana prírody a krajiny Les (význam lesa, funkcia lesného 

ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné vzťahy v ekosystéme lesa, 

negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie), pole ( význam, 

zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, okolie 

polí), vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, 

hospodárenie s vodou), more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, 

morské riasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého), tropický dažďový prales ( 

druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových pralesov a ich následky 

na ekologickú rovnováhu Zeme);ľudské sídlo – mesto –dedina (umelý 

ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia na miestne podmienky, 

urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu), kultúrna krajina (pochopenie 

dôsledkov rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného 

prostredia; 

  2. Zložky životného prostredia Voda (význam vody, kolobeh vody ,ochrana 

jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u nás a vo svete ,čistenie odpadových 

vôd, spôsoby riešenia), ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické 

zmeny, zdroje znečistenia, čistota ovzdušia), pôda (význam pôdy pre život na 

Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy – odpadové 

skládky, priemysel, poľnohospodárstvo),  význam druhovej rozmanitosti pre 

zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi a jej ochrana;  

 3. Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana Význam prírodných zdrojov pre 

človeka, obnoviteľné prírodné zdroje, neobnoviteľné prírodné zdroje, 



racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, 

využívanie alternatívnych zdrojov energie;  

 4. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia Poľnohospodárstvo a 

životné prostredie, doprava a životné prostredie (význam, vývoj, energetické 

zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická záťaž, 

doprava a globalizácia), priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia 

a demografický vývoj, vplyv priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a 

ich pôsobenie na životné prostredie, vplyv právnych a ekonomických nástrojov 

na vzťah priemyslu k ochrane životného prostredia, priemysel a udržateľný 

rozvoj spoločnosti), odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi ( odpady a 

príroda, princípy a spôsoby hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, 

likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu,), ochrana prírody a kultúrnych 

pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, ochrana mestských 

pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva, , v EÚ a vo svete), 

zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie – narušovanie prírodných 

ekosystémov, záber poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska 

ochrany životného prostredia),  

 5. Vzťah človeka k prostrediu Naše mesto, obec (prírodné zdroje, ich pôvod, 

spôsoby využívania a riešenia odpadového hospodárstva, príroda a kultúra 

nášho okolia a jej ochrana), náš životný štýl(spotreba vecí, energie, odpady, 

vplyv na prostredie), lokálne a globálne ekologické problémy (príklad 

problému, jeho príčina, dôsledok , súvislosť ,možnosti a spôsoby riešenia, 

vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia), prostredie a zdravie (kvalita 

života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a spôsoby 

ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi 

(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, 

príčiny a dôsledky globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti 

rozvoja); 

Pravidelné dlhoročné aktivity školy podporujúce environmentálnu 

výchovu  

  Deň Zeme – 22. apríl – aktivita zameraná na ochranu životného prostredia, 

tradične tematicky zameraná  na čistenie okolia školy, čistenie vodného toku 

Smrečianka , výrobu plagátov a ich inštalácia na vonkajšie oplotenie školy  



  Starostlivosť o pridelené úseky v  areáli školy – tradičné sezónne práce 

na úpravu okolia školy, starostlivosť o skalku, kry,  hrabanie, starostlivosť o 

novo posadené stromčeky.  

  Recyklácia – celoročná aktivita školy zameraná na recyklovanie odpadového 

materiálu, využívanie odpadového materiálu. Každoročné organizovanie zberu 

papiera, zber tetrapakov, elektroodpadu . 

  Liečivé rastliny – osveta v zbere a pestovaní liečivých rastlín, ich význam 

pre človeka. Podporovať význam prírodných liečiv pred umelými preparátmi. 

Starostlivosť o bylinnú špirálu, jazierko v areáli školy. 

 Ďalšie spôsoby  realizácie prierezovej témy:  

 - besedy s odborníkom  

 - vychádzky  

 - návštevy separačnej haly  

 - exkurzia – prírodovedné múzeum, arborétum,  

 - výlety s tematikou objavovania rozmanitosti a krás prírody, 

 - škola v prírode – vyučovanie v prírode  

 - multimediálne spracovanie environmentálnej témy – vytvorenie prezentácie,  

 - výtvarné a priestorové spracovanie s využitím odpadového materiálu,  

 - výroba herbáru – informatika, biológia  

 - článok v školskom časopise,  

 - didaktické hry a hravé environmentálne aktivity na I. stupni,  

 - využívanie edukačných serverov s tematikou ENV.  

 

 

 

Environmentálna výchova je začlenená v predmetoch: 

  

prírodoveda, výtvarná výchova, vlastiveda, matematika, biológia, geografia, fyzika, 
chémia, technika a svet práce, slovenský jazyk a literatúra, pracovné vyučovanie  

 

 

Mediálna výchova 

Jej hlavným cieľom je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne 

zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť širokú škálu 



mediálnych obsahov .  Na 1. stupni oboznamuje žiaka s rôznymi druhmi médií na 

veku primeranej úrovni. Vychádza z bezprostredných skúseností žiakov s médiami. 

Na 2. stupni sa dôraz kladie na rozvíjanie kritického myslenia. 

Témy mediálnej výchovy  
1. Svet médií  

2. Interpersonálne médiá  

3. Tlačené médiá  

4. Auditívne médiá  

5. Audiovizuálne médiá  

6. Digitálne médiá  

7. O reklame  
 

Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak: 

 Uvedomil si význam  a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

  Pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania médií  

 Osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov 

 Nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií a médiá 

využíval zmysluplne 

 Získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal 

mediálne spracovanú realitu 

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 - beseda s mediálne známou osobou,  rozhovor, diskusia,  návšteva divadla, 

kina , - vytvorenie multimediálnej prezentácie,  článok v školskom časopise,  

     výtvarné spracovanie – plagát ,  tvorba  žiackych videí  

 Využívané zdroje:  

 http://www.medialnavychova.sk  

 www.zodpovedne.sk 

Mediálnu výchovu začleňujeme  do predmetov slovenský jazyk a literatúra , 

informatika, informatická výchova, občianska náuka, výchova umením, biológia. 

 

http://www.zodpovedne.sk/


 

          Multikultúrna výchova 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym 

charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré 

sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú 

každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s 

príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných 

kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a 

dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu 

výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných 

predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej 

rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či 

pri výučbe materinského a cudzích jazykov. 

Hlavné ciele MUV pre primárne vzdelanie:  

1. Viesť žiakov k uvedomeniu si povahy vlastného sociokultúrneho prostredia a k 

chápaniu kultúrnej identity tohto prostredia.  

2. Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti najbližšieho okolia.  

 

Hlavné ciele MUV pre nižšie sekundárne vzdelanie:  

1. Viesť žiakov ku kultúrnej sebareflexii.  

2. Viesť žiakov k mysleniu o kultúre.  

3. Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia.  

4. Viesť žiakov k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr. 

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

- beseda s odborníkom,  rozhovor na triednických hodinách , projektové spracovanie, 

- multimediálna prezentácia , výtvarné spracovanie témy,  článok v školskom 

časopise  

Multikultúrna výchova je začlenená v učebných osnovách  predmetov : anglický 

jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, vlastiveda, geografia 

 

 



 

         Regionálna výchova a ľudová kultúra 

.           Prierezová téma úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale 

vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a 

nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho 

kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a 

postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov.  Táto téma môže byť súčasťou 

najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej 

výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy, dejepis, geografia, alebo sa môže 

realizovať prostredníctvom voliteľného vyučovacieho predmetu . Vhodnými formami 

sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Realizácia 

prierezovej témy si vyžaduje zmeny vo vyučovacích metódach a organizačných 

formách. 

Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak: 

 Vytvoril si  predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho 

dedičstva našich predkov.  

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

        mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal svoju národnú a 

          kultúrnu identitu. 

Prierezová téma je začlenená v učebných osnovách predmetov:  

 slovenský jazyk a literatúra,  vlastiveda,  hudobná výchova,  biológia,  výtvarná 

výchova,  telesná výchova,  výchova umením,  geografia,  pracovné vyučovanie,  

dejepis,  

 

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

- beseda odborníkom – pracovník múzea, historik  

- beseda so seniormi obce – pamätníci významných udalostí a dejín obce  

- tvorivé dielne so seniormi – tradičné remeslá, ručné práce  



- exkurzia za pamiatkami regiónu a obce  

- návšteva regionálnych múzeí, galérií, pamiatok, pamätných izieb, ...  

- tvorivé dielne zamerané na tradičnú ľudovú kultúru – vianočné a veľkonočné tvorivé 

  dielne, darčeky ku Dňu matiek, k zápisu do prvého ročníka,  

- výtvarné spracovanie danej témy,  

- rozhovor, beseda v triede,  

- realizácia triedneho a školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska v speve 

  ľudovej piesne,  

- mimo čítankové čítanie – povesti a báje o obci, regióne,  

- zapojenie sa do súťaže Šaliansky Maťko v prednese povesti – regionálna povesť,  

- účasť na kultúrnych podujatiach mesta  

 

          Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov 

alebo cyklistov. Výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov , v objekte školy, 

na detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

 Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak: 

        pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni 

 osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného 

pohybu v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...) 

 pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v 

cestnej premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla 

 

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli v cestnej premávke 

 

Spôsob realizácie:  

  pre žiakov 1. - 4. ročníku najmä pohybom v objekte a areáli školy, mimo školy,  



 pre žiakov 1. -4. formou jednodňového výcviku  na detskom dopravnom 

ihrisku v autoškole Grešo Lipt. Mikuláš  

 pre žiakov 5. - 9. ročníka je dopravná výchova realizovaná formou aktivít , 

počas účelových cvičení, ( jazda na kolobežkách podľa dopravných 

predpisov ( vlastní škola z projektu), poznávanie dopravných značiek , riešenie 

križovatiek...)  

  besedy s Mestskou políciou, realizovaním iných preventívnych aktivít  

  riešenie slovných úloh z matematiky s tematikou dopravnej výchovy,  

  didaktické hry  – žiaci I. stupňa,  

  využívanie učebných textov k dopravnej výchove,  

  výtvarné spracovanie témy 

 Zapájanie do kampane Do školy na bicykli  

 Zapájaním sa do vyhlasovaných projektov 

 Využívaním dostupných pracovných zošitov alebo knižiek k dopravnej 

výchove na 1. stupni 

 Zapájaním sa do vyhlasovaných súťaží : Na bicykli bezpečne, Mladý 

záchranár 

 

Dopravná výchova je začlenená  na 1. stupni v predmetoch : Matematika, 

vlastiveda, prírodoveda, etická výchova,   

na 2. stupni biológia, matematika, etická výchova, informatika,   

 

 

          Ochrana života a zdravia 

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho 

zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a 

praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v 

prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, 

vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a 

zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. 



  

Prierezová téma „Ochrana života a zdravia" sa realizuje prostredníctvom 

vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných 

organizačných foriem vyučovania - didaktických hier a účelových cvičení.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 Účelové cvičenia  v 5. - 9. ročníku realizujeme v prírode 2 razy do roka po 5 

vyučovacích hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň 

prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a 

organizácie plánovaného účelového cvičenia.  

 Didaktické hry  v 1.-4. ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 

vyučovacích hodín.  

Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak: 

  rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; 

  osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; 

  pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; 

 vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;  

 osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; 

  rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

 

      

   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, nie je prierezovou témou ale 

využívame na prvom aj na druhom stupni. 

Táto  téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám 

seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je 

obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, 

ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej 

činnosti pri prezentácii svojej školy. 



 

Cieľom uplatňovania je prispieť k tomu, aby žiak: 

 Naučil  sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných technológií. 

 Vedel získavať , triediť a prezentovať potrebné informácie 

 Naučil sa pracovať v tíme 

Spôsob realizácie  témy:  

 - vytvorenie  prezentácie na danú tému,  

 - verejné prezentovanie projektov – rodičom, učiteľom, spolužiakom, mladším 

žiakom,  

 - výstava zhotovených projektov v priestoroch školy,  

 - výtvarné spracovanie tematiky – prezentácia na verejnosti, v školskom 

časopise, v priestoroch školy ,  

 - tvorivé priestorové projekty v rámci prírodovedných predmetov,  

 - prezentácia vlastných pokusov, objavov, pozorovania a skúmania – 

vystupovanie pred publikom ,  

 - tímová práca na projekte – rozdelenie úloh, argumentovanie, prezentácia 

výsledkov pred publikom,  

 - prieskum – zhodnotenie výsledkov prieskumu, vyhodnotenie formou grafov, 

tabuliek.  

 

Tému je možné začleniť do všetkých predmetov. V najväčšej miere je 
začlenená v predmetoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, prírodoveda, 
geografia, informatika, dejepis, fyzika, vlastiveda,  chémia  

 

 

          Finančná gramotnosť - je prílohou iŠKVP 

Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a 

skúseností v oblasti finančného vzdelávania. Témy sú zoradené do siedmych 

vybraných kategórií finančnej gramotnosti – Človek vo sfére peňazí; Finančná 

zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie 



životných potrieb – príjem a práca; Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; Úver a 

dlh; Sporenie a investovanie; Riadenie rizika a poistenie. 

 Finančnú gramotnosť realizujeme ako : 

a.) Integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu vyučovacích predmetov 

a výchovného obsahu triednických hodín 

b.) Aktivitami v rámci Európskeho dňa jazykov na 1. a 2. stupni 

c.) Projektovým dňom na 1. a 2. stupni 

d.) Zapájaním do vyhlasovaných projektov 

e.) Realizáciou programu Ja a peniaze na 1. stupni  a Viac ako peniaze na 2. 

stupni 

f.) Predajom tovaru za peniaze na vianočných alebo veľkonočných trhoch 

g.) Olympiádou finančnej gramotnosti  pre 4. ročník 

 

 

V.  Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami  

   

        Jedným z pilierov zamerania našej školy je individualizácia vzdelávania. 

Chceme byť školou, ktorá je otvorená pre žiakov s rozličnými vzdelávacími 

potrebami, školou prispôsobenou potrebám a schopnostiam žiakov - teda i žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V zmysle platnej legislatívy  je žiak so 

ŠVVP žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Potreby sú požiadavky na 

úpravu podmienok ( obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov). Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia  alebo 

nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, ktorých 

zohľadnenie mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj 

schopností, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti.  



Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:  

a) žiak so zdravotným znevýhodnením 

 žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím);  

 žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami 

(poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, žiak s poruchou 

správania); 

b) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia 

 c) žiak s nadaním. 

 

 Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a žiaka so zdravotným znevýhodnením  je potrebné 

zabezpečiť: 

 a) včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, 

vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú 

prácu, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho 

obsahu, zaradenie špecifických vyučovacích predmetov, špecifický postup v 

hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciu alternatívnych foriem komunikácie, úzku 

spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho 

žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky 

 b) materiálne vybavenie, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie 

pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravu prostredia (napr. bezbariérový 

prístup) 

 c) odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, 

logopéda, liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší 

počet žiakov v triede, v prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu 

žiakov v triede, odborná príprava učiteľov 

 d) finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a 

personálnych podmienok. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje: 

a.) V špeciálnych školách so zdravotným znevýhodnením 



b.) V ostatných školách: 

 V špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov 

s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia: časť výchovno-

vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne 

s ostatnými žiakmi, niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže 

žiak absolvovať mimo triedy 

 V triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi, ak je 

to potrebné podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

Na našej škole sa výchova a vzdelávanie takýto žiaci integrujú do bežných tried. 

 

 1. Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v 

bežných triedach základných škôl (integrované vzdelávanie) 

Pre žiaka je potrebné : 

 zabezpečiť odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné 

podmienky zodpovedajúce individuálnym potrebám žiaka so zdravotným 

znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu školy so školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou;  

 vypracovať individuálny vzdelávací program pre integrovaného žiaka, za 

ktorý zodpovedá triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu, školským 

špeciálnym pedagógom a školským zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie;  

 využívať disponibilné hodiny na zavedenie špecifických predmetov, príp. na 

individuálne alebo skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiaci vzdelávajú 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu;  

 vyučovať za pomoci školského špeciálneho pedagóga žiakov so zdravotným 

znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách na vyučovaní alebo mimo triedy, 

pričom obsah, formy a postup vyučovania sa konzultuje s príslušným učiteľom; 

  zabezpečiť v rámci vyučovania možnosť individuálnej práce s vybranými 

žiakmi prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

logopéda, školského psychológa s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie 

alebo reedukácie postihnutia, narušenia. 

 Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého 

vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje 

na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. 



 

2.Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Sociálne znevýhodnené (znevýhodňujúce) prostredie (ďalej aj „SZP“) definujeme ako 

„prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne (jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje 

dostatok primeraných podnetov pre kognitívny rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho 

efektívnu socializáciu a osobnostný rozvoj“.  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je znížiť alebo odstrániť potenciálne 

hendikepy, ktoré vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa vytvorili podmienky pre 

efektívne vzdelávanie a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu. 

 Možnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:  

 prispôsobenie metód a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali a 

kompenzovali obmedzenia žiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím, 

využívanie individuálneho prístupu;  

 včasné riešenie vzdelávacích problémov, využívanie pomoci asistenta učiteľa a iné 

dostupné možnosti pomoci odborníkov; 

  motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre 

pravidelnú dochádzku na vyučovanie;  

 príprava aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti;  

 nižší počet žiakov triede. 

 Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach (spoločne s 

ostatnými žiakmi triedy). V prípade potreby škola môže využiť individuálny vzdelávací 

program pre konkrétneho žiaka (vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky 

predmety). Tento program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými 

pracovníkmi podľa potreby. 

 

 

3. Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich 
nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. 
Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický 
osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálne 
vzťahy. 

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa uskutočňuje v:  



1) základných školách so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania, 
resp. osemročných gymnáziách so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového 
nadania;  

2) športových školách;  

3) ostatných školách v: a) triedach so zameraním na rozvoj všeobecného 
                                          intelektového    nadania; 
 
                                        b) triedach s rozšíreným vyučovaním prírodovedných,  
                                           spoločenskovedných alebo esteticko-výchovných  
                                            predmetov; 

                                        c) športových triedach;  

                                         d) triedach základných škôl alebo osemročných gymnázií 
                                            spolu s     ostatnými žiakmi školy (školská integrácia). 

Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu postupujú všetci nadaní 

žiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce 

zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia. V ich 

individuálnom výchovno-vzdelávacom programe treba zohľadniť všetky druhy ich 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Ak je nadaný žiak súčasne aj žiakom so 

zdravotným  znevýhodnením, môže byť do jeho vzdelávania zapojený aj asistent 

učiteľa. 

 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s 
nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a 
optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä: 

 špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom 

vzdelávacom programe ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň 

rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného osobnostného rozvoja 

nadaných žiakov, 

 zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne, 

 pri výchove a vzdelávaní všeobecne intelektovo nadaných žiakov 

spolupracovať so psychológom, pri výchove a vzdelávaní umelecky nadaných 

žiakov s odborným pedagógom konkrétnej umeleckej disciplíny, pri výchove a 

vzdelávaní športovo nadaných žiakov so športovým trénerom, 



 stanoviť jednoznačné kritériá pre prijímanie nadaných žiakov do konkrétneho 

rozvíjajúceho programu v súlade so všeobecne záväznými rezortnými 

predpismi (všeobecne intelektovo nadaní žiaci sú diagnostikovaní zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie na základe záväzných psychologických 

kritérií, do tried s rozšíreným vyučovaním sa žiaci prijímajú na základe 

pedagogického posúdenia ich vedomostnej úrovne a overenia špeciálnych 

schopností a zručností, v prípade športovo nadaných aj overenie zdravotnej 

spôsobilosti), 

 akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobnosti a nadania, 

 rozvíjať a stimulovať všeobecné i špeciálne schopnosti žiakov, 

 dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov a to v oblasti pohybovej, 

kognitívnej, motivačnej, vôľovej emocionálnej i sociálnej, 

 umožniť zaškolenie intelektovo nadaných žiakov pred dovŕšením šiesteho 

roku veku na základe psychologického vyšetrenia, 

 umožniť intelektovo nadaným žiakom postúpiť do vyššieho ročníka bez 

absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo absolvovať dva ročníky v 

priebehu jedného školského roka a tak skrátiť dobu primárneho vzdelávania, 

 umožniť žiakom v súlade s ich nadaním vzdelávať sa v konkrétnych 

predmetoch podľa rozšírených učebných osnov (čo môže byť upravené v 

školskom, skupinovom alebo individuálnom vzdelávacom programe), 

 zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať 

pedagogické postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov 

(napr. projektové vyučovanie), 

 akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď 

sa líšia od bežne používaných, 

 viesť žiakov k realistickému sebahodnoteniu vlastných schopností a výsledkov 

svojej práce, 

 viesť žiakov k vzájomnej spolupráci. 

Aby bol žiak vedený ako nadaný pre jeho začlenenie je potrebné: 

- doporučenie príslušného CPPPaP 

- žiadosť rodiča o začlenenie  

- vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu 



- v rámci vyučovania zabezpečenie možnosti individuálnej práce s takýmto 

žiakom 

V súčasnosti  nadaných žiakov so ŠVVP v našej škole nemáme. 

 

 Keď učiteľ diagnostikuje  žiaka, so súhlasom zákonného zástupcu sa posiela na 

odborné pedagogicko-psychologické vyšetrenie. V tomto smere spolupracujeme  

s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši  a s CŠPP v Liptovskom Mikuláši. Na jeho základe 

vypracujeme individuálny vzdelávací plán, podľa ktorého pracujeme v priebehu 

školského roka. Najväčšiu skupinu tvoria žiaci s vývinovými poruchami učenia 

dysgrafia, dyslexia, dysortografia, ďalej žiaci s poruchami pozornosti a žiaci 

s poruchami správania ADD a ADHD. Škola je čiastočne prispôsobená aj pre žiakov 

s telesným postihom. Má vybudovanú príjazdovú rampu, v učebných pavilónoch sú 

nákladné výťahy, ktorými je možné zabezpečiť prevozy žiakov. V súčasnosti máme 

jedného takéhoto žiaka  , ktorému škola poskytla aj vhodné technické  pomôcky. 

Žiaci, ktorí sú na základe odporúčaní integrovaní majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

 základné informácie o žiakovi požiadavky na úpravu prostredia školy 

a triedy; 

 modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 

 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 

 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; 

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 

 požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych 

učebných pomôcok ; 

 zabezpečenie servisu odborníkov na škole  – špeciálneho pedagóga, 

asistenta pre žiaka 

  

Výchova a vzdelávanie týchto žiakov prebieha v bežnej triede spolu s ostatnými 

žiakmi. Žiaci sa v pravidelných časových intervaloch stretávajú so školským 

špeciálnym pedagógom, ktorý sleduje ich vývin a podľa potreby im poskytuje 

špeciálno-pedagogickú pomoc. Školský špeciálny pedagóg má vlastnú miestnosť 



vhodne zariadenú a vybavenú pre prácu s týmito žiakmi. V procese vyučovania 

poskytuje žiakom individuálne špeciálno-pedagogické služby, podieľa sa na 

vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu. Poskytuje konzultácie 

učiteľom školy ako aj rodičom dieťaťa, podľa potreby spolupracuje s poradenskými 

inštitúciami a odbornými lekármi. Podľa stupňa znevýhodnenia je takýmto žiakom 

tiež pridelený počas školského roka asistent.  

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť 

systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovnej prevencie 

a poradenstva.  

 

 

 

 

 

V. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  žiakov  
 
 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať zo zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o 

základnej škole a metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy, ktorý vydalo MŠ SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z 

.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na vzájomnú komunikáciu medzi rodičom a vyučujúcim ohľadne dosahovania 

vzdelávacích výsledkov žiakov bude slúžiť internetová žiacka knižka na 2. stupni ZŠ  

a tiež klasická žiacka knižka na 1. stupni ZŠ. Učiteľ je povinný viesť pravidelne 

evidenciu o dosahovaných výsledkoch žiakov  klasifikačnom zázname  a žiackych 

knižkách. 

O spôsobe hodnotenia (slovnom hodnotení, klasifikáciou a kombináciou slovného 

hodnotenia klasifikácie) rozhodne každoročne riaditeľ školy na základe návrhov MZ, 

PK a po prerokovaní v pedagogickej rade.  



a.) Klasifikácia – výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. Na 

vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok 

nedopĺňa 

b.) Slovné hodnotenie – výsledky v jednotlivých predmetoch prvého až štvrtého 

ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami, vysvedčenie so slovným 

hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný polrok 

c.) Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia – výsledky niektorých 

vyučovacích predmetov sa vyjadrujú  stupňom klasifikácie a niektoré sa 

vyjadrujú slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho 

istého predmetu pri prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude postupovať podľa metodického pokynu na hodnotenie týchto 

žiakov a brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon. 

Dôležitou súčasťou hodnotenia je hodnotenie správania žiakov a dodržiavania 

školského poriadku , predovšetkým prostredníctvom motivujúcich a pozitívnych 

aspektov – odmeňovanie a pochvala. 

2. Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie: 

 Pri hodnotení výsledkov sa postupuje v súlade s výchovno-vzdelávacími 

požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných 

kompetencií, učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

 pri priebežnom hodnotení učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť a pedagogický 

takt, rešpektuje práva dieťaťa  a humánne sa správa voči žiakovi 

 pri celkovom hodnotení učiteľ prihliada na vekové osobitosti žiaka, situáciu, že 

žiak mohol mať v priebehu klasifikačného obdobia vo svojich výkonoch určitú 

indispozíciu, 

 na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí aj kvalita práce žiaka a jeho 

učebné výsledky ktoré dosiahol za celé klasifikačné obdobie, prihliada sa na 

jeho systematičnosť. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru 

z klasifikácie za predchádzajúce obdobie, 



 v predmetoch, kde vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné 

obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode, 

 podklady ku klasifikácii učiteľ získava: 

a) sústavným diagnostickým pozorovaním  žiaka , 

b) sústavným sledovaním  jeho výkonov na vyučovaní, pripravenosťou 

c.) rôznymi druhmi skúšok 

d.) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka 

e.) konzultáciami s ostatnými pedagógmi 

f.) rozhovormi so žiakom a jeho zákonnými zástupcami 

 

 

3. Hodnotenie prospechu  

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 a 

originálne.  

Stupeň 2 (chválitebný) 

  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

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 jeho 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 osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 

zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 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. 

4. Hodnotenie správania 

Stupeň 1 ( veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele 

sa dopúšťa menej závažných previnení 



Stupeň 2 ( uspokojivé ) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť 

Stupeň 3 ( menej uspokojivé) 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa 

ďalších previnení 

Stupeň 4 ( neuspokojivé) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša 

korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 

žiakov a zamestnancov školy 

Celkové hodnotenie žiaka 1. ročníka základnej školy  sa na konci prvého polroka 

a druhého polroka  na vysvedčení vyjadruje : 

a.) prospel (a) 

b.) neprospel (a) 

Celkové hodnotenie žiaka 2.  až 9. ročníka sa na konci  prvého polroka a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a.) prospel (a) s vyznamenaním 

b.) prospel (a) veľmi dobre 

c.) prospel (a) 

d.) neprospel  (a) 

 

Zákonný zástupca žiaka sa informuje o prospechu a chovaní: 

 triednym učiteľom a učiteľmi jednotlivých predmetov najmenej 4 krát do roka 

 triednym učiteľom alebo vyučujúcim jednotlivých predmetov ak o to zákonní 

zástupcovia požiadajú 

 

V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu a chovania, informuje učiteľ 

vyučujúci jednotlivé predmety rodičov bezprostredne a preukázateľným spôsobom ( 

podpísanou návratkou od rodiča.) 



Triedni učitelia sú povinní oboznamovať ostatných učiteľov s odporúčaniami 

psychologických vyšetrení žiaka, ktoré majú vplyv na hodnotenie a klasifikáciu žiaka 

a spôsobu získavania podkladov. Všetci sú povinní tieto odporúčania dodržiavať. 

 

 

5.  Hodnotenie a klasifikácia žiakov   so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný 

stav žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka 

v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a 

primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, , 

individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po 

ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka  

kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a 

sociálnej integrácie.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so ŠVVP učiteľ v procese hodnotenia uplatňuje 

primeranú náročnosť , pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa 

správa voči žiakovi. Prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

zohľadňuje jeho vekové a individuálne osobitosti. Hodnotenie slúži ako prostriedok 

pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Na hodnotenie žiakov  so 

ŠVVP  začlenených v bežných triedach postupujeme v zmysle Metodického pokynu 

č.1/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy, schválený MŠ SR dňa 23. 12. 

2008 pod č. CD-2008-23322/54265-3:911 s platnosťou od 13. 01. 2009. Pri 

hodnotení žiakov s poruchami správania postupujeme v Zmysle materiálu Žiak 

s poruchami správania v ZŠ, schváleného MŠ SR dňa 31. 08. 2004, rozhodnutím č. 

CD-2004-12004/23602-1:095 s platnosťou od 02. 09. 2004. 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie : Bol (a) vzdelávaný (á) 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu“.  Ak sa v individuálnom vzdelávacom 

programe úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len  k niektorým vyučovacím 

predmetom, v doložke vysvedčenia sa uvedie: Bol (a) vzdelávaný (á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete ( predmetoch )...“ 

 



 

6.  Hodnotenie žiakov, ktorí plnia osobitný spôsob povinnej školskej 

dochádzky 

 

 Individuálne vzdelávanie 

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky 

v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého 

povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky 

vydá škola vysvedčenie. 

  Vzdelávanie v školách mimo územia SR 

Žiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v školách mimo územia SR 

vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy v kmeňovej škole 

spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého 

ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne 

s riaditeľom školy zákonný zástupca do 15. mája kalendárneho roka v ktorom má 

skúšku vykonať. 

 

 Vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom 

zastupiteľského úradu iného štátu 

Žiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v školách mimo územia SR 

vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy v kmeňovej škole 

spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého 

ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne 

s riaditeľom školy zákonný zástupca do 15. mája kalendárneho roka v ktorom má 

skúšku vykonať. 

 Individuálne vzdelávanie žiakov v zahraničí 

Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky, vykonajú skúšku zo 

všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka 

kmeňovej školy, okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý 

príslušný školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka 

základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. 

 

7. Iné formy hodnotenia žiakov 

a.)Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne. 



Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne 

v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie 

nový náhradný termín  a to  spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať 

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie 

zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. Ak hodnotenie žiaka nemožno vykonať na 

konci druhého polroka, riaditeľ určí náhradný termín  a to tak, aby sa hodnotenie 

vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta. 

 

 

      b.)Komisionálne skúšky 

Ak má zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch  na konci prvého, alebo druhého polroku, môže do 3 dní, odo dňa kedy 

bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa o komisionálne preskúšanie. 

Komisia urobí preskúšanie do 10 dní. Výsledok preskúšania je konečný, ďalšie 

preskúšanie žiaka je neprípustné. 

 

Komisiu pre komisionálne preskúšanie menuje riaditeľ školy. V prípade že je 

vyučujúcim daného predmetu riaditeľ školy, menuje komisiu krajský školský úrad. 

Komisia je trojčlenná a tvorí ju: 

a) predseda, ktorým je riaditeľ školy, prípadne nim poverený učiteľ 

b) skúšajúci učiteľ, ktorým je vyučujúci daného predmetu, v triede, kde je žiak 

zaradený, prípadne iný vyučujúci daného predmetu. 

c) Prísediaci, ktorým je iný vyučujúci daného predmetu, alebo predmetu rovnakej 

vzdelávacej oblasti, určenej školským vzdelávacím programom. 

 

c.)  Opravné skúšky 

Komisiu pre opravné skúšky menuje riaditeľ školy. V prípade, že je vyučujúcim 

daného predmetu riaditeľ školy, menuje komisiu krajský školský úrad. 

Žiak robí opravnú skúšku v prípade, ak  na konci druhého polroku bol klasifikovaný 

stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov. 

Termíny opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby boli vykonané najneskôr 

do 31. augusta. Ak sa žiak do tohto termínu z vážnych dôvodov nemôže opravnej 

skúšky zúčastniť, môže povoliť urobenie opravnej skúšky najneskôr do 15. 

septembra. Do tejto doby žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník. 



Žiak môže v jednom dni robiť len jednu opravnú skúšku. 

O termíne opravnej skúšky informuje triedny učiteľ písomne zákonného zástupcu. 

Žiak, ktorý sa bez vážnych dôvodov v určenom termíne opravnej skúšky nezúčastní 

a do dvoch dní sa písomne neospravedlní, je klasifikovaný z daného predmetu 

stupňom nedostatočný. 

 

V našej škole vedieme žiakov, ktorým bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy 

o možnosti individuálneho vzdelávania v školách mimo územia SR. S rodičmi týchto 

žiakov je v kontakte triedny učiteľ.  

 

 VI. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

1. Hodnotenie  pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa § 52 Zákona č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovného poriadku ako aj kompetenčného 

profilu učiteľa. Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie, sú 

orientované na tri oblasti:  

- na žiaka,  

- na edukačný proces,  

- na profesijný rozvoj.  

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie 

všetkých oblastí profilu učiteľa ako sú:  

 motivácia žiakov k učeniu,  

 vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov,  

 rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov,  

 stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k 

príslušnému obsahu vzdelávania,  

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

 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, 

nadania a zdravotného stavu,  

 práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

rezortnými predpismi,  

 dodržiavanie a využívanie pracovného času,  

 plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v 

pracovnej zmluve,  

 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,  

 vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

 iniciovanie a podieľanie sa zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-

vzdelávacieho procesu,  

 

 Hodnotenie zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi rozhovormi 

zamestnanca a bezprostredne nadriadeného zamestnanca ako aj prostredníctvom 

hodnotiacich a sebahodnotiacich dotazníkov na konci školského roka. 

Hodnotenie zamestnancov je bližšie spracované v internej smernici. 

 

2. Vnútroškolská kontrola  

 Vykonávajú ju : riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň a 

vedúci predmetových komisií v rámci svojich kompetencií.  



Kontrolná a  hospitačná činnosť je zameraná na tieto oblasti:  

 

- dodržiavanie učebných osnov ,vypracovanie a zosúladenie  časovo – tematických   

plánov 

- plnenie školského vzdelávacieho programu, 

- plnenie plánov práce PK, výchovného poradcu a koordinátorov jednotlivých zložiek 

výchovy, 

- dôsledné a jednotné vypĺňanie pedagogickej dokumentácie 

- rozvoj kľúčových kompetencií  žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- dôslednú spätnú väzbu  pri plnení cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu, 

-  metódy a formy práce, pracovnú klímu na vyučovacích hodinách, 

- využívanie  didaktickej techniky,  výpočtovej techniky a iných názorných    pomôcok 

- sledovanie vzťahov učiteľ - žiak, náplň triednickej práce, 

- plnenie úloh z plánu práce školy, 

- dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných 

škôl, 

- práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- adaptáciu žiakov 1. a 5. ročníka 

- úroveň a výsledky práce so žiakmi v mimovyučovacom čase, 

- príprava žiakov na súťaže a olympiády 

- plnenie cieľov a úloh jednotlivých projektov školy, environmentálnej výchovy, 

prevencie   drogových závislostí, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, finančnej 

gramotnosti  a    prierezových tém, 

- 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, 

3. Metódy a formy kontroly 

Pri kontrolnej  a  hospitačnej činnosti budeme využívať nasledovné metódy a formy: 

 priame hospitácie na vyučovacej hodine, rozbor vyučovacej hodiny, 

 účasť na zasadnutiach metodických orgánov, 

 rozhovor s vedúcimi MZ a PK ,výmena názorov  a skúseností, vzájomná 
pomoc 

 kontrola zápisníc zo zasadnutí MZ a PK  



 kontrola písomností žiakov,  

 hospitácie na vyučovacej hodine vedúcimi MZ a PK  

  priame pozorovanie  

 

 

 

4.Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia je: 

 aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 

zvládajú požiadavky na ne kladené, 

 aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú požiadavky  na žiakov 

kladené v ŠkVP.  

 dať informácie o kvalite školy a jej napredovaní 

Dôraz kladieme  na konštatovanie úrovne stavu, zisťovanie súvislostí a okolností, 

ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 

 ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy, v 

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

dôležitosti,  

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

programe,  

 podmienky a priebeh výchovy a vzdelávania 

 prácu so žiakmi so ŠVVP  

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

dosahuje slabšie výsledky vrátane návrhov a opatrení.  

 Zvyšovanie pomeru informovanosti, spokojnosti a spolupráce s rodičmi 

 

Nástroje hodnotenia kvality školy budú pre nás: 

 SWOT analýza , odstraňovanie slabých stránok školy, využívanie príležitostí 

 dotazníky pre žiakov a rodičov 

 vstupné a koncoročné previerky a testovania žiakov 5. a 9. ročníkov 



 Hospitácie vedenia školy, vzájomné hospitácie uvádzajúcich a začínajúcich 

učiteľov, predsedov MZ a PK ,vzájomné hospitácie členov  

  analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,  

 plnenie úloh Plánu práce školy 

 pozorovanie prevádzky školy 

 sledovanie profesijného rastu učiteľov,  

 pedagogická tvorivosť 

 podujatia pre rodičovskú verejnosť, prezentácia v médiách 

 hodnotenie prospechu a správania žiakov 

 
Kritériom hodnotenia pre nás je spokojnosť žiakov, učiteľov, rodičov, pozitívne 

hodnotenie školy na verejnosti a u zriaďovateľa. Výstupom pri hodnotení školy je 

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za príslušný 

školský rok, zostavená podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2009 Z.z 

 

 

 


