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1. Charakteristika školy 

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom je cirkevná, úplná 

plnoorganizovaná škola s prvým a druhým stupňom. Uskutočňuje sa v nej denná 

forma štúdia. V súčasnosti má 301 žiakov  v 16 triedach. Škola je umiestnená 

v dvoch školských budovách, ktoré má prenajaté od Obecného úradu v Skalitom. 

V tzv. novej škole sa vyučujú žiaci 5. – 9. ročníka.  

 

2. Vymedzenie cieľov                    
a poslania výchovy a vzdelávania 

Vo vzdelávaní na druhom stupni základnej školy je potrebné najmä:  

 rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť1 a kritické myslenie;  

 umožňovať každému žiakovi2 v rámci výučby nadobúdanie kompetencií 

vlastnou činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie 

nových významov;  

 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;  

 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);  

 poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v 

súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne 

rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní;  

 sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;  

 rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu 

a spoluprácu;  

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a 

rešpektovaniu práv iných ľudí.  

 

         viesť žiakov k zodpovednosti za výsledky dosiahnuté vo vzdelávaní, viesť ich   
           k objektívnemu sebahodnoteniu, sebaovládaniu, 
 

         naučiť sa motivovať pre vzdelávanie, rozvíjať svoje schopnosti, 
 

         vedieť sa vyjadrovať ústne a písomne primerane situácií aj v cudzom jazyku, 
 

         formovať základné hodnoty v duchu evanjelia, zrelé kresťanské osobnosti,  
          ktoré budú prínosom pre spoločnosť i pre cirkev, 
 
. 
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3. Organizácia prijímacieho konania 

Na vzdelanie v základnej škole sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky 

začatia plnenia povinnej školskej dochádzky podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a o ktorého prijatie na základe zápisu požiadal zákonný zástupca. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej  

dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý  

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú  

dochádzku. 

         Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na 

nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania pre druhý stupeň základnej 

školy (dĺžka vzdelania 5 rokov).  

         Sme cirkevná škola, ktorá prijíma žiakov predovšetkým z rodín katolíckeho 

vierovyznania, no vierovyznanie nie je nutnou podmienkou. K prijatiu dieťaťa do školy 

je však potrebný súhlas rodičov s katolíckou výchovou žiaka v škole.  

Škola prijíma aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nemá 

vybudovaný bezbariérový vstup, ale momentálne má zabezpečený schodolez pre 

imobilného žiaka. 

 

 

4. Stupeň a dĺžka vzdelania 

Základné vzdelanie sa člení na primárne vzdelanie a nižšie stredné vzdelanie. 

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň 

základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú 

žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy alebo úspešným absolvovaním štvrtého 

ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole 

alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je 

podmienkou pre ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.   

       Absolvent nižšieho stredného vzdelávania pokračuje v štúdiu na strednej škole 

v zmysle § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
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5. Zameranie školy 

Základná škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov poslanie ZŠ  v § 29 charakterizuje 

nasledovne:  ZŠ podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 

humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva a to 

po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje 

žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky 

a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu 

výchovu a vzdelávanie. 

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom je cirkevná 

katolícka škola. Je výchovnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej poslaním je 

poskytovať úroveň výchovy a vzdelávania určenom zriaďovateľom školy, 

vychádzajúc z Interného štatútu pre cirkevné školy. 

Škola je po stránke vzdelávania úplne porovnateľná so štátnymi školami, 

kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Vyučuje sa tu 

rímskokatolícke náboženstvo 2 hodiny týždenne ako povinný predmet pre všetkých 

žiakov. Predmet náboženstvo má okrem vzdelávacej časti i svoju formačnú zložku. 

Poskytuje žiakom priestor pre vyjadrenie svojich názorov v oblasti viery a morálky, 

zážitkové učenie, rôzne aktivity, spoločnú modlitbu, rozjímanie, adoráciu. Škola 

okrem vyučovania náboženstva poskytuje i iné formy na duchovné rozvíjanie žiakov. 

Úplnú profiláciu školy výrazným zameraním sa na niektorú vzdelávaciu oblasť 

neplánujeme. 

Na základe SWOT  analýzy sme si stanovili tieto priority: 

- aby to bola škola, ktorej absolvent bude morálny, slobodný a múdry 

- vypracovať  kvalitný  vzdelávací program, ktorý bude odrážať zosúladenie 

potrieb žiakov, školy a rodičov 

- efektívne využívať IKT vo vyučovaní  

- byť jazykovo pripravení v Európskej únií 

- uvedomiť si základné enviromentálne problémy, aktívne sa zapájať do 

aktivít na ochranu životného prostredia a formovať prvky zdravého 

životného štýlu 

- podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov na zvýšenie odbornosti 

vyučovania, získavania špeciálnych kompetencií učiteľov   

- zapájať sa do projektov a prostredníctvom nich skvalitniť 

materiálnotechnické vybavenie školy a spestriť výchovno-vzdelávaciu 

a mimoškolskú činnosť  
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ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta je cirkevná škola a z jej poslania vyplývajú 

i základné hodnoty v duchu evanjelia. Tieto základné hodnoty nie sú v rozpore so 

všeobecne uznávanými hodnotami demokratickej spoločnosti. Systém hodnôt tvorí 

tzv. nepísané pravidlá, ktoré sa odzrkadľujú v klíme školy. Veríme, že každý človek je 

iný, jedinečný, neopakovateľný, že každý je svojím spôsobom dobrý. Veríme, že: 

- každý človek má právo slobodne sa rozhodnúť, a teda aj niesť zodpovednosť 

za     svoje činy, len slobodný človek môže konať zodpovedne, sloboda 

jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého 

- pozitívny osobný príklad má väčšiu váhu ako direktívne nariadenie 

- ak sa človek bude snažiť vcítiť do problémov iných, budú aj jeho problémy 

pochopené 

- schopnosť sebareflexie  umožňuje ďalší rozvoj každého z nás 

- uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred, každý človek má právo na omyl 

a na vlastný názor 

- omyly považujeme za prirodzený stav v procese učenia, sú prostriedkom 

k náprave chýb a k dokonalosti 

- každý človek je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja a môže byť 

v niečom     lepší ako iní 

- len človek ktorý si váži iných, môže si vážiť sám seba 

- dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy 

- spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa 

 

Naše smerovanie vo výchovno-vzdelávacom procese budeme viesť k tomu, aby 

sme vychovali kultúrneho a zvedavého človeka, ktorý slobodne myslí, poctivo 

pracuje, váži si seba  a okolitý svet, dokáže si nájsť svoje miesto v spoločnosti, 

prejavuje sa ako demokratický občan v súlade so všeobecne uznávanými životnými 

a mravnými hodnotami.  

 

6. Formy výchovy a vzdelávania 

Budeme uplatňovať a rozvíjať metódy a formy práce podporujúce kľúčové 

kompetencie v súlade so zámermi školy. Vyučujúci jednotlivých predmetov si musia 

sami zvoliť primerané metódy a formy práce, ktoré budú motivovať žiakov, tak aby 

splnili obsahovú i výkonovú časť učebného predmetu. Nedá sa predpísať nejaká 

univerzálna forma platná pre všetky predmety a všetkých pedagógov. Učitelia si budú 

vyberať, včleňovať a obohacovať vyučovanie najmä týmito metódami a formami: 

• metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

- využívať takmer na všetkých vyučovacích predmetoch 

- využívať rozšírený  knižničný fond, spoluprácu s knižnicou 
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- zvýšenú pozornosť venovať čítaniu s porozumením 

- vlastnú tvorba a rozvíjanie jazykového prejavu 

- prácu s informáciami a schopnosti argumentovať 

• projektové vyučovanie 

- pracovať v tíme alebo samostatne, riešiť úlohy, problémy projektom 

- spájať poznatky a zručnosti viacerých predmetov 

- vedieť prezentovať 

- využívať krátkodobé i dlhodobé projekty 

- vytvárať myšlienkové mapy 

- problémové vyučovanie 

• skupinové vyučovanie 

- vedieť organizovať a plánovať prácu 

- spolupracovať a deliť si prácu 

- aktívne zapojenie každého žiaka do práce v skupine 

- kooperatívne vyučovanie 

• blokové vyučovanie, integrované 

-  pri organizácií účelového cvičenia 

-  pri prierezovej téme multikultúrna výchova, ENV – Deň Zeme  

• vyučovanie v rôznom prostredí 

- exkurzie, vychádzky, besedy, akadémie, športové a kultúrne aktivity, účelové 

kurzy ( lyžiarsky), zážitkové učenie, tematické projektové dni (napr. Afrika 

našimi očami, Deň mlieka, Deň Zeme ...)  

• využívať pri výučbe didaktické IKT  

• využívať diferencované vyučovanie pri práci s talentovanými žiakmi 
(pripravovať na olympiády) a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

 

 
 

7. Profil absolventa 

Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese 

vzdelávania a sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a 

iných rozvíjajúcich aktivít.  

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích 

predmetov a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:  

 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov;  

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;  

 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;  
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 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, 

je schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového 

myslenia;  

 používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre 

svoj život;  

 vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení 

problémov s uplatnením zásad kritického myslenia;  

 dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom 

živote;  

 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;  

 posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a 

budúce profesijné záujmy;  

 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy 

zdravého životného štýlu v každodennom živote;  

 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a 

živote celej spoločnosti;  

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;  

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;  

 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.  

 

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho 

ďalšieho vzdelávania.  

 
8. Personálne zabezpečenie 

 

Efektívna realizáciaI ŠkVP je podmienená potrebným personálnym 

zabezpečením. Zamestnanci musia spĺňať kritéria podľa platnej legislatívy. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci : 

 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali 

prvú atestáciu, spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili 

funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície);  

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 

zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu;  

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie 

svojich zamestnancov;     

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo 

vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej 

komunite.  
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Pedagogickí zamestnanci: 

  

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné 

požiadavky stanovené platnou legislatívou;  

 preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi a s rodičmi;  

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia   

problémov.  

 

Odborní zamestnanci:  

 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné 

požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní špeciálnopedagogickej 

starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie.  

 

 Na 2. stupni vyučujú najmä títo  kvalifikovaní učitelia, ktorí sú zároveň aj 

spravidla triednymi učiteľmi  jednotlivých tried v závislosti od počtu tried v danom 

školskom roku.   

Mgr. Najdek Peter   MAT, FYZ 

Mgr. Kubánková Jana                  MAT, BIO, ANJ 

 

Ing. Kulla František   SJL, TEH        

Mgr. Jopčíková Marta  SJL, KNB, ANJ 

Mgr. Krupíková Terézia  CHE, PRI, SEE 

Mgr. Gončárová Eva           SLJ, KNB 

Mgr. Konečný Tomáš  DEJ, GEG 

Mgr. Ivanová Gabriela  ANJ, učiteľka pre 1. stupeň 

Mgr. Nováková Erika  FYZ, TEH 

Mgr. Mikulová Gabriela  MAT, GEG 

Mgr. Padyšáková Mária  KNB, DEJ 

Ďalší vyučujúci na 2. stupni: 

Mgr. Čanecká Adriána  učiteľka pre 1. stupeň, NEJ pre 1. st., PRI  pre 2.st. 

Mgr. Bosáková Beáta                   učiteľka pre 1. stupeň   

Mgr. Petráková Iveta                    učiteľka pre 1. stupeň 
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Mgr. Kadelová Milada               učiteľka pre 1. stupeň, ANJ pre 1. a 2. st., 

Mgr. Čanecká Paula                 učiteľka pre 1. stupeň,  ANJ pre 1. st., 

Mgr. Časnochová  Zuzana       učiteľka pre 1. stupeň  

Mgr. Gonščáková Jana            učiteľka pre 1. stupeň 

 

9.  Materiálno-technické a  priestorové       
podmienky 

Výchovno-vzdelávací proces primárneho vzdelávania sa realizuje v tzv. novej 

budove školy. 

 Nachádza sa v nej 8 tried, jazykové laboratórium, počítačová trieda, čiastočne 

zariadená fyzikálno -  chemická učebňa, kuchynka, učebňa s interaktívnou tabuľou, 

zborovňa,  šatňa, kabinety, archív, kancelárie pre riaditeľa, zástupcu, ekonomický 

úsek, priestor pre knižničný fond, sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov. 

V jednej triede je umiestnená tzv. malá telocvičňa.  Na TSV sa využíva multifunkčné 

ihrisko pri MŠ, ihrisko pri škole, prípadne ihrisko TJ Skalité. V čase nepriaznivého 

počasia žiaci cvičia na chodbe. Škola nutne potrebuje telocvičňu. Projekt na výstavbu 

telocvične bol podaný v rámci cezhraničnej spolupráce, ale nebol úspešný. 

Momentálne prebiehajú rokovania s obecným úradom o možnostiach výstavby 

nízkorozpočtovej haly. Výstavba telocvične by kvalitatívne zlepšila výučbu telesnej 

výchovy a umožňovala by lepšiu organizáciu školských i mimoškolských aktivít 

žiakov. 

Škola je priemerne vybavená modernými učebnými pomôckami, ktoré 

zodpovedajú požiadavkám doby. Učitelia 2. stupňa majú možnosť využívať 

počítačovú učebňu, interaktívnych tabule, interaktívne výučbové programy, 

dataprojektory, vizualizér, rôzne učebné pomôcky na jednotlivé vyučovacie predmety. 

Budova školy bola v rámci projektu zrekonštruovaná – výmena okien, vstupných 

dverí, bola vybudovaná plynová kotolňa. 

V posledných dvoch rokoch boli zrekonštruované podlahy a zakúpili sa  nové 

lavice do tried. Možno skonštatovať, že v posledných rokoch sa podstatne vylepšilo 

materiálno-technické vybavenie školy, ale stále je potrebné pokračovať v nastolenom 

smerovaní. V rámci rekonštrukčného projektu nebola zateplená budova pre 5. -

9.ročník. V spolupráci s obecným úradom by sa zateplenie malo realizovať 

v budúcom roku. V budúcnosti je potrebné zrekonštruovať schodišťa, chodby 

a revitalizovať okolie školy tak, aby sa vytvorili oddychové zóny. Rovnako treba ďalej 

pokračovať v zabezpečovaní moderných učebných pomôcok na realizáciu tvorivého 

a efektívneho vyučovania. 
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Škola nemá vlastnú školskú jedáleň, žiaci sa stravujú v školskej jedálni pri MŠ 

Skalité. 

10.  Podmienky na zaistenie 
 bezpečnosti  a ochrany zdravia 

Na začiatku každého školského roka je povinnosťou každého triedneho učiteľa 

na prvých triednických hodinách poučiť žiakov o bezpečnosti v rámci BOZP a PO a s 

vnútorným poriadkom školy. Pri exkurziách, výletoch a iných školských aktivitách sú 

žiaci bezprostredne pred akciou poučení organizátorom akcie. Organizácia výletov, 

exkurzií, školy v prírode a výcvikov (plaveckého výcviku, lyžiarskeho a 

snoubordingového výcviku), ako aj organizácia iných súčastí výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy sa riadi platnou legislatívou (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.), 

dôležitou podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka. 

 Každý zamestnanec školy sa  v určených intervaloch musí zúčastniť 

pravidelného školenia z BOZ a PO, ktoré zabezpečuje náš externý bezpečnostný 

technik. Zamestnanci sa zúčastňujú školenia o poskytovaní prvej pomoci. 

Každoročne sú externým bezpečnostným technikom robené pravidelné 

kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a zistené nedostatky sú odstraňované. Sú 

robené pravidelné revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov, kotolne, hasiacich 

prístrojov a hydrantov. Zistené nedostatky sú odstraňované. 

Režim vyučovania,  prostredie učební a ostatných priestorov je zabezpečený 

podľa platných noriem. 

 

11. Vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi 

a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme 

dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 
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 Učitelia  pri hodnotení a klasifikácie žiakov vychádzajú z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania podľa Zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov   v súlade  s § 55 – 58 a Metodického pokynu č. 22/2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy schváleného MŠVVaŠ   SR pod číslom 

2011-3121/12824.4-921.Pedagogická rada rozhodla o hodnotení klasifikáciou 

žiakov zo všetkých predmetov. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami alebo žiakov so 

zdravotným znevýhodnením sa zohľadňuje ich porucha alebo postihnutie a dodržujú 

sa zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v 

základnej škole v zmysle Prílohy č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011.        

Špecifikácie hodnotenia integrovaných žiakov sú uvedené pre každého žiaka 

v individuálnom výchovno-vzdelávacom pláne.  

Podklady pre samotné hodnotenie a klasifikáciu učitelia získavajú sústavným 

pozorovaním žiaka, pravidelným sledovaním jeho pripravenosti na vyučovanie, jeho 

aktivity počas vyučovacieho procesu. Informácie o vedomostiach žiakov učitelia 

nadobúdajú ústnym, písomným, praktickým, pohybovým preskúšaním (písomné 

práce, slohové práce, testy, cvičenia, diktáty, spracovanie referátov, laboratórne 

práce, osvojené kľúčové kompetencie, samostatné domáce úlohy, modelové 

a problémové úlohy, výroba pomôcok, projektové a skupinové práce...) Klasifikuje sa  

dostatočne prebrané a upevnené učivo. 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné 

obdobie. Do klasifikácie sa premieta úroveň dosiahnutých vedomostí , zručností, 

postup práce s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka. V prípade 

zhoršenia prospechu a správania je nutné okamžite informovať rodičov a konzultovať 

s nimi daný problém. 

Špecifické kritéria hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov sú uvedené 

v učebných osnovách konkrétnych predmetov. 

 

12.  Vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia zamestnancov školy 

         Cieľom hodnotenia je harmonizácia aktivít výchovy a vzdelávania a zvyšovanie 

osobnej angažovanosti zamestnancov k skvalitňovaniu edukačného procesu. 

         Výsledky, kvalita a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej 

činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií zamestnancov sa 

hodnotí  v zmysle § 52 ods. 4  zákona č. 317/2009 Z. z. a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov.  Priamy nadriadený zamestnanec vyhotoví písomný záznam 

o hodnotení.  

Vedúci pedagogický zamestnanec sa pri svojom hodnotení práce zamestnanca 
opiera o informácie získané: 

a) vlastným pozorovaním počas hospitácií a kontrol, 

b) z riadených rozhovorov, 

c) z oficiálnych výsledkov žiakov, 

d) z osobných vyjadrení rodičov žiakov, 

e) zo stanovísk rodičovskej organizácie, 

f) z dotazníkov 

g) z iných zdrojov. 

Pri hodnotení práce zamestnancov sa zameriavame na tieto oblasti: 

 1. Vzťah k žiakom 

1. Znalosť ŠVP,  tvorba ŠkVP ,  TP 

2. Pedagogická činnosť 

3. Odborný profesijný rozvoj 

4. Dodržiavanie pravidiel hodnotenia žiakov 

5. Úroveň autority učiteľa 

6. Zapojenosť žiakov do súťaží a olympiád a výsledky žiakov 

7. Výsledky žiakov v externých meraniach   

8. Úroveň využívania  IKT technológii vo vyučovaní 

9. Pedagogická dokumentácia, plnenie úloh,  stanovených termínov 

10. Spolupráca s rodičmi 

11. Prezentácia školy na verejnosti 

12.  Dodržiavanie Pracovného poriadku 

Jednotlivé kritériá hodnotiteľ hodnotí:  

a)  0 bodov   nevyhovujúco 

b)  1 bod  čiastočne nevyhovujúco     

b)  2 body   štandardne                 

c)  3 body   veľmi dobre                

      Celkové hodnotenie: 
 

  0 – 20 %  nevyhovujúco    
21 – 40 %  čiastočne nevyhovujúco  
41 – 75 %  štandardne    

          76 – 100 %   veľmi dobre   

 

Súčasťou vnútroškolskej  kontroly je aj kontrola prevádzkových zamestnancov, 

kontrola plnenia úloh vyplývajúcej s ich náplne práce. 
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13.  Kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických a odborných  
zamestnancov 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa  uskutočňuje podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania, ktoré je zamerané na rozvíjanie profesijných 

kompetencií, tvorivej práce, zavádzaniu nových metód a foriem práce.  

Škola potrebuje učiteľa informatiky a TSV, preto podporíme učiteľov, ktorí sa 

rozhodnú študovať dané predmety ako 3. aprobačný predmet.  

Materiálno-technické vybavenie školy sa neustále zlepšuje, preto je potrebné robiť 

školenia na získavanie kompetencií ako využívať všetky možností dostupnej techniky 

na zefektívnenie vyučovacieho procesu. Preto budeme uskutočňovať školenia 

zamerané na využívanie rôznych IKT vo vyučovacom procese. 

Ďalšou oblasťou, v ktorej je potrebné, aby si učitelia zvyšovali kompetencie je 

čitateľská a finančná gramotnosť. 

Každý učiteľ si každoročne vypracuje osobný plán profesionálneho rastu. 

 

14.  Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

Naša škola je otvorená pre všetkých žiakov, aj žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je 

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

výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú 

zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne 

znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k 

vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 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, podľa možností zaradiť špecifický vyučovací predmet, špecifický postup v 
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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  - škola 

nemá bezbariérový prístup,   

      c) odborný servis – škola má špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa – ak je pre 

daný školský rok schválený,  

      d) finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a 

personálnych podmienok.  

 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením            

v bežných triedach (integrované vzdelávanie):  

 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 v 

spolupráci s vyučujúcim daného predmetu, školským špeciálnym pedagógom 

a školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie;  

 v prípade potreby a finančných zdrojov 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 (korekcie) žiakov so 

zdravotným znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách na vyučovaní 

alebo mimo triedy  

 

Žiak so špecifickými vývinovými poruchami učenia: 

V našej škole máme pomerne veľa žiakov so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia, preto spolupracujeme pri zabezpečovaní adekvátneho vzdelania 

týmto žiakov s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

a špeciálno-pedagogického poradenstva. 

Integrovaným žiakom vypracovávame individuálny výchovno-vzdelávací 

program. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej 

dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne 

integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je 

plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.  

Na škole pracuje špeciálny pedagóg, ktorý sa individuálne venuje 

integrovaným žiakom na korekciách spravidla 1 krát týždenne. 
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Pedagogické zásady práce pri práci so žiakmi so ŠVVP: 

- rešpektovanie zvláštností a možností žiaka 

- informovanosť všetkých pedagógov o probléme žiaka s dôrazom na 

mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone povolania 

- oboznámenie všetkých pedagógov so spôsobmi vzdelávania, hodnotenia 

žiaka   a možnosťami úľav 

- oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka 

- vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľskej atmosféry 

- zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok 

- využívanie špeciálnych metód a foriem práce odporučených odborným 

pracovníkom 

- dodržiavanie zásady všestrannosti (dieťa musí mať možnosť kompenzovať 

svoje   znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie) 

- dodržiavanie zásady sústavnosti 

- stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov 

- podporovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať 

pochvaly,  nedostatky neporovnávať s ostatnými 

- zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a 

pracovných činností  

- aktívna spolupráca s rodičmi 

 

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.  
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 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. 

 

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 je potrebné venovať rovnakú 

pozornosť aj osobnostnému rozvoju nadaných žiakov, najmä v oblasti ich 

emocionality a sociálnych vzťahov. 

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

doplnení niektorých zákonov § 103  sa za žiaka s intelektovým nadaním považuje 

žiak, ktorý má vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti v jednej alebo 

viacerých intelektových oblastiach. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú 

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe diagnostiky 

vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Nadaní žiaci môžu byť 

i v oblasti umeleckej a športovej. 

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).  

 

Pre nadaného žiaka, ktorý je vzdelávaný v bežnej triede základnej školy alebo 

osemročného gymnázia (integrované vzdelávanie) treba vypracovať individuálny 

vzdelávací program. Ak je v triede integrovaná skupina nadaných žiakov s rovnakým 

druhom nadania, môžu byť individuálne vzdelávacie programy všetkých týchto žiakov 

rovnaké.  

Podmienkou zaradenia žiaka do športovej školy alebo triedy je úspešné 

absolvovanie talentových skúšok, nie vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva 
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a prevencie. Žiak bez tohto vyjadrenia nie je pokladaný za žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Triedy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov možno zriaďovať aj pre 

tých nadaných žiakov, ktorí neboli diagnostikovaní ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ale vybraní na základe kritérií určených riaditeľom 

školy. Za triedy pre žiakov s nadaním sú pokladané iba tie triedy, ktorých žiaci boli 

ako nadaní diagnostikovaní centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie.  

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania postupujú nadaní žiaci, ktorí 

majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo 

zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia, podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý má okrem rozvoja nadania zabezpečiť 

aj kompenzáciu obmedzení žiaka. Pri jeho príprave spolupracuje triedny učiteľ s 

príslušným odborným zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie. Ak je nadaný žiak súčasne 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;  

 spolupracovať so psychológom, v prípade umelecky nadaných žiakov s 

odborným pedagógom konkrétnej umeleckej disciplíny a športovo nadaných 

žiakov so športovým trénerom;  

 akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobností a 

správania;  

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

pohybovej, kognitívnej, motivačnej, vôľovej, emocionálnej, sociálnej i v oblasti 

manuálnych zručností;  

 zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať 

pedagogické postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, 

napr. projektové vyučovanie;  

 umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v 

konkrétnom predmete pod vedením učiteľa školy vyššieho stupňa;  

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

sa líšia od bežne používaných;  

 viesť žiakov k realistickému hodnoteniu vlastných schopností i výsledkov 

svojej práce;  

 viesť žiakov k vzájomnej spolupráci.  

 



 20 

 

Nadanému žiakovi sa vypracováva individuálny výchovno-vzdelávací program, 

ktorý môže žiakovi v súlade s jeho nadaním umožniť akcelerované vzdelávanie. 

Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo absolvovania dvoch ročníkov v priebehu 

jedného školského roku možno nadaného žiaka: 

- vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších 

ročníkov, 

- postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka, 

- vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka, 

- zaradiť do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmety, ktoré 

nie sú  v učebnom pláne bežných žiakov, 

- doplniť záväzné učebné osnovy jednotlivých predmetov o nové témy 

zodpovedajúce nadaniu žiaka a možnostiam školy, resp. regiónu. 

 

Momentálne nemáme na škole žiaka s kategóriou žiak s nadaním, ale sme schopní 

takéto vzdelanie zabezpečiť. 
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15.  Učebný plán 

5. ročník: od škol. roku 2015/2016 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín  

IŠVP 

 

Disponibilné 

hodiny  IŠkVP 

 

Jazyk a 

komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

 

5 

3 

 

 

1 

 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

4 

1 

 

1 

 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

 

 

2 

 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis               

 Geografia  

 Občianska náuka 

1 

2 

 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1 

Človek a svet 

práce 

Technika 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

1 

1 

 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

Spolu  24 3       celkom  27 
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6. ročník:  

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín  

IŠVP 

 

Disponibilné 

hodiny  IŠkVP 

 

Jazyk a 

komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

 

5 

3 

 

 

1 

 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

4 

1 

 

1 

 

 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

 

1 

 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis               

 Geografia  

 Občianska náuka 

1 

1 

1 

1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1 

Človek a svet 

práce 

Technika 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

1 

1 

 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

Spolu  25 4       celkom  29 
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6. ročník: upravený od škol. roka 2019/2020  

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín  

IŠVP 

 

Disponibilné 

hodiny  IŠkVP 

 

Jazyk a 

komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

 

5 

3 

 

1 

 

 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

4 

1 

 

1 

 

 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

 

1 

 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis               

 Geografia  

 Občianska náuka 

1 

1 

1 

1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1 

Človek a svet 

práce 

Technika 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

1 

1 

 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

Spolu  25 4       celkom  29 
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7. ročník:  

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín  

IŠVP 

 

Disponibilné 

hodiny  IŠkVP 

 

Jazyk a 

komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

FRJ/NEJ   2. cudzí 

 

4 

3 

Ak  2. cudzí jazyk 

1 

 

 

 

 

2 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

Matematika 

Informatika 

4 

1 

1+1 

 

         1 

 

 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

1 

2 

2 

 

 

 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis               

 Geografia  

 Občianska náuka 

1 

1 

1 

  

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1 1 

Človek a svet 

práce 

Technika 1   

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

1 

1 

  

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

 

2 

  

Spolu  26 4       celkom  30 
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8. ročník:  

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín  

IŠVP 

 

Disponibilné 

hodiny  IŠkVP 

 

Jazyk a 

komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

FRJ/NEJ   2. cudzí 

 

5 

3 

Ak  2. cudzí jazyk 

1 

 

 

 

 

2 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

Matematika 

Informatika 

4 

1 

1 

 

 

 

 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

2 

1 

 

 

 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis               

 Geografia  

 Občianska náuka 

1 

1 

1 

  

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1 1 

Človek a svet 

práce 

Technika 1   

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

1 

1 

  

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

 

2 

  

Spolu  27 3       celkom  30 
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9. ročník:  

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín  

IŠVP 

 

Disponibilné 

hodiny  IŠkVP 

 

Jazyk a 

komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

FRJ/NEJ   2. cudzí 

 

5 

3 

Ak  2. cudzí jazyk 

1+1/2 

 

 

     1/2 

 

      2 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

Matematika 

Informatika 

5 

 

1+1/2 

 

      1/2 

 

 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

1 

1 

1 

 

 

 

          

          

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis               

 Geografia  

 Občianska náuka 

2 

1 

1 

1        1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1       1 

Človek a svet 

práce 

Technika 1   

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

 

1 

  

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

 

2 

  

Spolu  25 5       celkom  30 
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Poznámky k UP: 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle 

vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa 

vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.  

 vzhľadom k tomu, že delenie na skupiny v tejto oblasti sa neplatí z rozpočtu 

školy, delenie nebudeme uskutočňovať. 

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a 

materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené 

témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.  

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského 

vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:  

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu;  

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, 

vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených 

inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;  

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v 

rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych 

vzdelávacích programov;  

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

 vzhľadom k tomu, že sme cirkevná škola a náš štatút určuje vyučovať 2 hodiny 

KNB týždenne v každom ročníku, využijeme 1 disponibilnú hodinu na 

vyučovanie KNB, ostatné hodiny na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú 

a prehlbujú obsah predmetov zaradených do  IŠkVP.  

4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová 

výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na 

posilnenie uvedeného predmetu.  

 škola nemá telocvičňu, disponibilné hodiny nevyužijeme na TSV 

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako 

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

španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to 

najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

 2. cudzí jazyk z možností FRJ/NEJ sa bude vyučovať vtedy, ak sa prihlási 

aspoň 12 žiakov alebo 50% žiakov v závislosti od počtu žiakov daného 

ročníka tak, aby zostávajúca skupina neprekročila počet 17 žiakov. Ak sa 

nenaplnia počty žiakov  pre druhý cudzí jazyk, nebude sa vyučovať. Posilni sa 

počet hodín na slovenský jazyk a matematiku. 

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom 

ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. 
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Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a 

rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych 

vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie. 

 škola neplánuje otvárať nultý ročník, lebo v okolí školy nežije dostatočný počet 

detí, ktoré by spĺňali podmienky prijatia do nultého ročníka 

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové 

dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní 

postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích 

hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú 

logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.  

 nevyužijeme túto možnosť 

8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi 

ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.  

9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny 

na predmet športová príprava.  

 nemáme športové triedy 

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe 

stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 

hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z 

vlastných zdrojov.  

 nevyužijeme túto možnosť 

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s 

uplatnením špecifík  výchovy a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

 škola vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením v rámci školskej 

integrácie v súlade s platnou legislatívou 

12.  V ročníku, v ktorom je jedna hodina v týždni, možno vyučovať v dvojhodinových 

celkoch každý druhý týždeň (výtvarná výchova, informatika, technika)  

13. Povinnou súčasťou vyučovania na 2.stupni sú: 

 každoročne  2 účelové cvičenia s problematikou ochrany človeka a prírody 

s teoretickou prípravou v rozsahu 5 vyučovacích hodín 

 blokové  vyučovanie  

14.  Povinnou súčasťou vyučovania v každom ročníku je uplatňovanie prierezových 

tém. 

15.  Žiaci budú  na začiatku školského roka informovaní o pravidlách bezpečnej 

práce a ochrany zdravia na vyučovaní a o pravidlách uvedených v školskom 

poriadku. Záznam o poučení žiakov sa uvedie v triednej knihe. 
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16.  V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov (telesná a športová výchova, 

informatika, technika, výtvarná výchova) sa v úvodných hodinách v prvom týždni 

školského roka uvedie záznam o poučení. 

17. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy 

v zmysle vyhlášky č. 320/2008 Z. 17. Trieda sa môže deliť v každom predmete na 

skupiny podľa podmienok školy v zmysle vyhlášky č. 320/2008 Z. z. 

Na vyučovanie predmetu katolícke náboženstvo možno spájať žiakov rôznych tried 

toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Na vyučovanie 

predmetu cudzí jazyk a informatika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. Telesná výchova na 

druhom stupni školy sa delí alebo spája na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho 

istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine 

klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.  

18. V predmetoch  fyzika a chémia sa realizujú laboratórne práce: 

Fyzika: 6. roč. 3 LP                                 Chémia:    7. roč. 2 LP 

             7. roč. 3 LP                                                  8. roč. 4 LP 

             8. roč. 4 LP                                                  9. roč. 3 LP 

             9. roč. 2 LP                                                   

11. V predmete biológia sa realizujú praktické cvičenia: 

             5. roč. 3 PC 

             6. roč. 3 PC 

             7. roč. 3 PC 

             8. roč. 5 PC 

             9. roč. 4 PC 

 

16.  Učebné osnovy 

Učebnými osnovami školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích 

oblastí. Škola postupuje podľa platných vzdelávacích štandardov príslušných 

predmetov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky  pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 

9. 2015.   
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Disponibilné hodiny v 5. ročníku boli využité na predmety ANJ, MAT, KNB. Pre 

všetky predmety sa 1 hodina využije na posilnenie kvality vzdelávacieho štandardu. 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov obsahujú prierezové témy a kritéria 

hodnotenia žiakov.  

  Vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci 

konkrétneho časového intervalu – ročníka, stupňa. Tieto požiadavky sú formulované 

ako kompetencie, ktorých súčasťou sú vedomosti, spôsobilosti, zručnosti, postoje a 

hodnoty v kontexte vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú štruktúru učebných 

cieľov, výkonové požiadavky a vymedzený rámcový učebný obsah. Vzdelávacie 

štandardy je nevyhnutné chápať ako základné východisko k mnohostranne chápanej 

výučbe, preto výučbu nemožno redukovať len na ich mechanické plnenie. 

Predstavujú dôležitý podklad na realizáciu osobného plánovania, tvorby špecifickej 

stratégie a taktiky na výučbu jednotlivých predmetov, pričom je nevyhnutná 

kognitívna pestrosť a vytváranie panorámy myšlienkových možností žiakov. Z 

hľadiska vymedzeného učebného obsahu je kľúčovým prvkom uvedomovanie si 

pojmov, vzťahov medzi nimi. Následne je žiaduce tieto pojmy a vzťahy medzi nimi 

spolu s funkčnými faktami názorne zobrazovať do pamäťových myšlienkových máp, 

ktoré sa potom stávajú základným prostriedkom efektívnejšieho upevňovania a 

systematizácie nadobudnutých kompetencií žiakov. 

Stanovené štandardy si učitelia môžu viac špecifikovať s prihliadnutím na 

aktuálne kognitívne schopnosti svojich žiakov. Vzdelávací štandard treba chápať v 

tom zmysle, že žiak nemá byť pasívnym aktérom výučby a konzumentom hotových 

poznatkov, ktoré si má len zapamätať a následne zreprodukovať, ale aj vytvárať ich v 

aktívnej činnosti.  

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných 

vyučovacích predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu 

jednotlivých vyučovacích predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú 

rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. 

Jazyk a komunikácia  

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria vyučovacie predmety zahrnuté 

do troch skupín, a to vyučovacie jazyky, druhý jazyk (slovenský jazyk a 

literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, jazyk národnostnej menšiny a 

literatúra) a cudzie jazyky.  

Spoločným menovateľom oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj 

osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ako nástroj myslenia a komunikácie a 

ako prostriedok vyjadrovania emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu a 

postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku na 

získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i 

písomných jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu čitateľských kompetencií 

zameraných na príjem textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu a 

hodnotenie.  
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Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných kompetencií 

vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v 

súkromnom živote, podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje poznávať 

odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje 

prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a 

vytvára podmienky na spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.  

Špecifickou zložkou vyučovacích jazykov a druhého jazyka je literatúra, ktorej 

základom je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od úrovne naivného 

čitateľa k čítaniu s porozumením. Podstatou oblasti je súhrn predmetových 

kompetencií, ktoré umožňujú výrazne posilniť komunikačno-zážitkový model 

vyučovania, a naopak oslabujú tendenciu obsiahnuť školskú podobu vedných 

disciplín. 

 

Matematika a práca s informáciami  

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami, ktorú tvoria 

vyučovacie predmety matematika a informatika, je v rámci nižšieho stredného 

vzdelávania založená predovšetkým na aktívnych činnostiach (práca s objektmi, 

aplikácia poznatkov v reálnych situáciách). Poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné 

v praktickom živote a umožňuje tak získavať matematickú gramotnosť.  

Rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a 

syntetizovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémových úloh (aj v spolupráci v 

skupine) a overovať ich v praxi. Učí tvoriť hypotézy a tvrdenia podložiť argumentmi. 

Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Rozvíja 

schopnosť žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracúvaniu a uloženiu 

informácií. 

 

Človek a príroda  

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda sa prioritne zameriava na rozvíjanie 

prírodovednej gramotnosti, ktorá je súčasťou základného vzdelania. Hlavným cieľom 

vzdelávania v oblasti prírodných vied je hlbšie pochopenie prírodných procesov, k 

čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností, v ktorých dominujú 

bádateľské aktivity. Pre všetky prírodovedné predmety je spoločným cieľom a úlohou 

budovanie spôsobilostí pre vedeckú prácu, a to najmä spôsobilosti pozorovania, 

vnímania časových a priestorových vzťahov medzi objektmi a javmi, klasifikácie, 

merania a predvídania.  

Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami 

prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a 

porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku 

spoluprácu medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia, geografia, ale aj 

matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú 

prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť 

kultúry ľudstva. 
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Človek a spoločnosť  

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, 

geografia s jej humánnou zložkou a občianska náuka spolu s príslušnými témami, 

ktoré sú prítomné aj v iných vzdelávacích oblastiach. Cieľom tejto vzdelávacej oblasti 

je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími 

spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a 

vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi človekom a spoločnosťou v 

danom geografickom priestore. Poznanie minulosti svojho národa, ako aj národov 

Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a 

regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom 

získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez 

poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú 

funkčné znalosti a spôsobilosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o 

miestnej obci, regióne i o ostatných regiónoch Slovenska. Žiaci sú vedení k 

pochopeniu vlastného miesta a úlohy v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi 

postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, zodpovednosť k sebe, svojim 

blízkym a krajine, v ktorej žijú.  

Vzdelávacia oblasť otvára priestor na kultivovanie individuálnych a 

spoločenských kompetencií. Učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, 

ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok a prispieva ku kritickému 

mysleniu žiakov. Súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu 

civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. Centrálnou kategóriou vzdelávacej oblasti je 

rozvíjanie, korigovanie a kultivovanie historického vedomia žiakov z potrieb 

prítomnosti, k čomu prispievajú všetky tri vyučovacie predmety, ktoré ju vytvárajú. Aj 

preto kľúčovú úlohu zohrávajú medzipredmetové vzťahy, ktoré treba kontinuálne 

metodicky aplikovať v podobe prierezových modelov vo výučbe jednotlivých 

predmetov. 

Človek a hodnoty  

Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní 

osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k 

človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s 

poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zároveň podporuje pochopenie a 

interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, 

ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, pre vytváranie 

harmonických a stabilných vzťahov v rôznych sociálnych skupinách – v rodine, na 

pracovisku, v spoločnosti.  

Obsah vzdelávacej oblasti sa realizuje v povinne voliteľných učebných 

predmetoch etická výchova a náboženská výchova/náboženstvo.  
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Predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, 

ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Zvlášť dôležité 

je rozvíjať sebaúctu a úctu k iným, interpersonálne sociálne zručnosti a zvyšovať 

odolnosť žiakov voči negatívnym sociálno-patologickým či amorálnym vplyvom.  

Základným cieľom predmetu náboženská výchova/náboženstvo je pomôcť žiakovi 

zodpovedne myslieť, emocionálne sa prejavovať a správať vzhľadom na osobne žité 

náboženstvo a vieru. Predmet napomáha rozvíjať vzťah k Bohu, reflektuje otázku 

významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem konania človeka a dáva odpoveď 

na základe zjavenia a viery cirkvi. Umožňuje urobiť osobné rozhodnutia vo vzťahu k 

iným konfesiám a náboženstvám, podporuje pochopenie a toleranciu voči 

rozhodnutiam druhých. Motivuje k osobnému náboženskému životu a k 

zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. 

Človek a svet práce  

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy širokého spektra 

pracovných činností a technológií, ktorými sú žiaci vedení k získaniu 

psychomotorických zručností a poznatkov z rôznych oblastí reálneho života a sveta 

práce.  

Predmet technika je zameraný na zložitejšie pracovné činnosti a technológie, 

na samostatnú a tímovú prácu žiakov. Žiaci sú vedení k získaniu základných 

užívateľských zručností v rôznych oblastiach. Spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich 

budúcej profesijnej orientácie. Prichádzajú do priameho kontaktu s technikou v jej 

rozmanitých podobách a v širších súvislostiach. Predmet poskytuje žiakom priestor a 

príležitosť na primeraný rozvoj ich tvorivého technického myslenia. Obsah je 

zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, k jej bezpečnému používaniu a k 

bezpečnej práci s technikou. Žiaci spoznávajú reálne podmienky trhu práce, moderné 

stroje a zariadenia, funkciu základných bytových inštalácií. Sú vedení ku 

konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov a k poznaniu základných 

technických materiálov a technológií. Podľa svojich podmienok (materiálno-

technických a personálno-odborných) škola môže v predmete technika vyučovať 

tematický celok ekonomika domácnosti, ktorý obsahuje témy: plánovanie a vedenie 

domácnosti, svet práce, domáce práce a údržba domácnosti, ručné práce, rodinná 

príprava, pestovateľské práce a chovateľstvo. Vzdelávacia oblasť Človek a svet 

práce tak vhodne dopĺňa sústavu vzdelávacích oblastí o dôležitú zložku nevyhnutnú 

pre uplatnenie človeka v reálnom živote a v spoločnosti. 

 

Umenie a kultúra  

Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom predmetov výtvarná 

výchova a hudobná výchova. Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie 

významu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať 

hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými 

prostriedkami vybraných médií vizuálneho, dramatického, hudobného umenia a 

písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a zodpovedné 

postoje žiakov k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja kritické myslenie najmä vo vzťahu 
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k masmédiám. Obsah vzdelávacej oblasti tak prispieva k formovaniu vizuálnej, 

mediálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti a tvorivosti žiaka. 

Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa 

žiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa a krajiny, čím sa 

rozvíja vedomie kultúrnej identity. Formujú sa multikulturálne a komunikačné 

kompetencie. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít sú pre žiakov 

vytvorené príležitosti na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor na jeho 

sebarealizáciu. V tvorivých, umeleckých alebo hudobných činnostiach majú žiaci 

možnosť vyjadrovať svoje predstavy, a to vyjadrovacími formami (jazykom) 

jednotlivých umení.  

Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania 

sveta, vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah 

predmetu je členený do tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj 

predstavivosti a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích schopností a zručností pri 

práci s vyjadrovacími prostriedkami vizuálnych umení. V tvorivom procese dochádza 

ku kvalitatívnej zmene, detskú spontánnosť postupne nahrádza dospelý ekvivalent – 

duchovná otvorenosť spojená s pribúdaním vedomej operatívnosti a názorovej 

samostatnosti.  

Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné 

kompetencie žiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému 

umeniu. 

 

Zdravie a pohyb  

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si 

potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je 

pohyb. Oblasť sa zameriava na základné informácie, súvisiace so zdravým 

spôsobom života a pohybovou aktivitou. Realizuje sa učebným predmetom telesná a 

športová výchova, ktorej najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k 

pravidelnej pohybovej aktivite ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. 

Telesná a športová výchova spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so 

zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou aktivitou využiteľnými 

nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.  

Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej aktivity pri 

upevňovaní aktívneho zdravia a spoznajú účinok vykonávaných cvičení na 

organizmus.  

Pri realizovaní obsahu telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať 

individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní cvičení, 

ako aj pri hodnotení žiakov. Významnou súčasťou je motivácia žiakov k dosiahnutiu 

individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri akceptovaní ich vlastných 

predpokladov. 

 

Prierezové témy  
Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti, s novými 

technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a 
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ich konanie. Táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným 

prostriedkom na to sú prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným 

zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú 

ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou žitou skúsenosťou žiaka 

a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces 

utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Prierezové témy sa môžu 

realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov alebo 

prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a 

pod. Súčasne prierezové témy môžu tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca 

voliteľných (disponibilných) hodín. Obidve formy sa môžu aj ľubovoľne kombinovať. 

Účinnosť pôsobenia prierezových tém sa môže zvýšiť relevantnými mimoškolskými 

aktivitami.  

 

Prierezové témy  

Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými 

technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a 

ich konanie. Táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným 

prostriedkom na to sú prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným 

zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú 

ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou žitou skúsenosťou žiaka 

a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces 

utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Prierezové témy sa môžu 

realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov4 alebo 

prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a 

pod. Súčasne prierezové témy môžu tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca 

voliteľných (disponibilných) hodín. Obidve formy sa môžu aj ľubovoľne kombinovať. 

Účinnosť pôsobenia prierezových tém sa môže zvýšiť relevantnými mimoškolskými 

aktivitami.  

V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova  

 Multikultúrna výchova 

 Ochrana života a zdravia. 

 

Podobný charakter ako prierezové témy, ktoré sa prelínajú celým vyučovacím 

procesom má Čitateľská gramotnosť, ktorú chceme aktívnejšie včleňovať do 

edukácie v rôznych formách a do každého vyučovacieho predmetu okrem TSV. Ďalej 

je to Finančná gramotnosť, ktorú tiež budeme včleňovať do jednotlivých 

vyučovacích predmetov v zmysle „Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém 

finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“ a Národného 

štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR. 
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Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým 

vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti 

postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov 

cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať 

o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. 

Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv 

ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri 

správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým 

vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 porozumel sebe a iným;  

 optimálne usmerňoval vlastné správanie; osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 

spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej 

práce;  

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych 

situácií;  

 rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania vo svojom živote.  

 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, uplatňuje sa na všetkých 

vyučovacích predmetoch vrátane triednických hodín, pričom sa pri jej uskutočňovaní 

berú do úvahy aktuálne potreby a problémy  žiakov. Nevyhnutné je, aby sa  

realizovala prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, 

diskusií, hier a iných interaktívnych metód.  

Každoročne sa uskutočňuje beseda s prizvaným hosťom na tému súvisiacu s OSR. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné 

partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k 

manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a 

zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s 

vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné 

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

štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc 

alebo služby relevantných odborníkov.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:  
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 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, 

ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti 

partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva;  

 osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania vo svojom (každodennom) živote.  

 

Výchove k manželstvu a rodičovstvu sa budeme venovať aj v zmysle Inštrukcie 

pre výchovu k ľudskej  láske, vydanej Kongregáciou pre katolícku  výchovu.  

Každoročne pripraviť  besedu s danou problematikou. 

         V rámci duchovnej obnovy pre žiakov 8. a 9. roč. pripraviť aktivitu na tému 

Identita muža a ženy  s vdp. Zdenkom Mezovským - kaplánom Univerzitného 

pastoračného centra pri Žilinskej univerzite a študentmi univerzity.  

 

 

Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, 

postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo 

udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty 

ekologické, ekonomické a sociálne.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

organizmy a ich životné prostredie;  

 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;  

 poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, 

podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...);  

 získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;  

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;  

 šetrne sa správal k prírodným zdrojom;  

 aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.  

 

Škola pravidelne organizuje akcie environmentálneho charakteru:  Deň Zeme,  

Deň mlieka, Účelové cvičenia, Návšteva výstavy ovocia a zeleniny, Deň narcisov, 

Recyklohry, separovaný zber, starostlivosť o okolie školy, o zeleň v triedach, triedne 

projekty zamerané na ENV, exkurzie s danou témou, dvojdenná výchovno -

vzdelávacia exkurzia „Spoznaj svoju obec“, ktorej súčasťou je aj plnenie úloh 

z prierezovej témy ENV.                                                                                  
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Prierezová téma ENV je začlenená najmä do predmetov biológia, geografia, výtvarná 

výchova, hudobná výchova, fyzika, chémia, občianska náuka. 

Mediálna výchova  

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a 

socializáciu detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného 

života žiakov, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný 

štýl. Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj (postupné 

zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov – schopnosti kriticky prijímať, 

analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne 

využívať médiá. Na 2. stupni základnej školy je dôležité, aby sa žiaci na veku 

primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si 

stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Dôraz sa kladie na 

rozvíjanie kritického myslenia; vhodnou metódou je spoločné skúmanie, 

analyzovanie a samostatné premýšľanie, pričom sa vychádza z konkrétnej reality 

žiakov v triede.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a 

médiá využíval zmysluplne;  

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;  

 získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal 

mediálne spracovanú realitu;  

 osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov.  

 

Realizácia mediálnej výchovy bude prebiehať  najmä v rámci predmetov informatika, 

slovenský jazyk, cudzie jazyky, náboženstvo, výtvarná výchova, hudobná výchova. 

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 žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako 

rovnocenné a s ich príslušníkmi dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Pri realizácii tejto témy sa odporúča využívať také didaktické postupy a metódy, ktoré 

neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať ich a tiež 

rešpektovať ľudské práva.  

S prierezovou témou Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna 

výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá 

živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. 

Poznanie tradícií je základom kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho 
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kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k formovaniu ich 

historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém sú projekty, 

exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra sa môže realizovať ako súčasť učebných predmetov – výtvarná 

výchova, hudobná výchova a etická výchova, dejepis a geografia alebo 

prostredníctvom voliteľných predmetov, ako napr. regionálna výchova, regionálny 

dejepis a podobne. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

 spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;  

 mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu 

identitu.  

 

Multikultúrna výchova je začlenená najmä do týchto predmetov : cudzie jazyky, 

občianska výchova, náboženstvo,  dejepis, geografia, slovenský jazyk, výtvarná 

výchova, hudobná výchova,  informatika, triednická hodina 

MUV podporuje projekt Comenius – školské partnerstvá, ktorý sme realizovali  2 krát 

a opäť sa budeme uchádzať o zapojenie do tohto projektu, eTwining – spolupráca so 

zahraničnými školami, školský projekt „Afrika našimi očami“ spojený s adopciou 

černošského chlapca z Kene - s vedením žiakov k chápaniu solidarity, charity, 

školský projekt „Koláčikom prispej núdznym“, spolupráca s Detským domovom Horný 

Kelčov (sú tam prevažne deti rómskeho pôvodu), triedna duchovná obnova. 

 

 

Ochrana života a zdravia  

 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa na druhom stupni realizuje v 

rámci vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, ako aj 

samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Účelové 

cvičenia sa realizujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a jar.  

Zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a 

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

poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života. Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti 

žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a 

nepredvídaných situáciách.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy 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;  
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 vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

 mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;  

 orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.  

 

 

Zapojiť sa do súťaže „Súťaž mladých záchranárov“. V rámci prípravy na túto 

súťaž si žiaci otestujú svoje znalosti a poznatky z CO, Prvej pomoci, Orientácie 

v teréne... , športové súťaže – Memoriál des. Šmatlavu, Rajd Chlopski (Poľsko), 

Triangel, zapojenie sa do projektov Ovocie školám, Mlieko do škôl, projekt Hovorme 

o jedle zameraný na zdravý životný štýl, zdravé potraviny. 

 

 

 

17.  Učebné osnovy pre jednotlivé 
predmety 
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IŠkVP ISCED 2 bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 28.08.2015. 
 
 
 IŠkVP ISCED21 – všeobecná časť je zverejnená pre zamestnancov školy, rodičov a žiakov na 
chodbe školy. 
Celý IŠkVP ISCED 2 aj s prílohami je dostupný na vyžiadanie u riaditeľky školy. 
 
 
V Skalitom dňa: 28.08.2015                           
 
 
                                                                                    _________________ 
                                                                                       Mgr. Edita Špilová 
                                                                                          riaditeľka školy 

 


