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I)  VŠEOBECNÁ   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY  

1) VEĽKOSŤ ŠKOLY 

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom je úplná plnoorganizovaná škola s 
prvým a druhým stupňom. Kapacita je 474 žiakov. V súčasnosti má 321 žiakov. Škola má 
celkom 16 tried.  
 Škola je umiestnená v dvoch školských budovách, ktoré má prenajaté od Obecného 
úradu v Skalitom. Ročný poplatok za prenájom budov  je 140,88 euro. V tzv. starej škole sa 
vyučujú žiaci 1. – 4. ročníka. Nachádza sa v nej 7 tried, školský klub, trieda určená pre 
korekcie pre integrovaných žiakov, elokovaná trieda ĽŠU Čadca, v jednej triede je 
umiestnená tzv. malá telocvičňa, školské dielne a počítačová trieda. V tzv. novej škole sa 
vyučujú  žiaci 5. -9. ročníka. Je v nej 9 kmeňových tried, počítačová učebňa, v jednej triede je 
tzv. malá telocvičňa, školská kuchynka, trieda na výučbu fyziky a chémie, ktorá však nie je 
dostatočne zariadená ani vybavená vhodnými modernými učebnými pomôckami. 
 Škola je umiestnená v centre obce Skalité v tesnej blízkosti kostola. 

2) CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV 

V škole prevládajú žiaci predovšetkým z katolíckych rodín. Do školy sa hlásia prevažne 
žiaci z centra obce a blízkych spádových oblasti. Z iných obcí sa hlási do našej školy 
zanedbateľné percento žiakov. Priemerný počet žiakov na triedu je 20,06. 

Škola prijíma i žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. V súčasnosti 
máme 17 integrovaných žiakov, ktorým sa venuje aj špeciálny pedagóg. Žiaci chodia na 
korekcie k špeciálnemu pedagógovi spravidla 1 krát týždenne.  

Charakteristika pedagogického zboru: 
 Na škole v súčasnosti pôsobí 21 pedagogických pracovníkov ( z toho 2 muži), jedna 
vychovávateľka v školskom klube a špeciálny pedagóg na čiastočný úväzok. Časť úväzku 
náboženstva vyučujú kňazi. V budúcnosti nepredpokladáme výraznú zmenu počtu žiakov, 
preto i potreba pedagógov sa výrazne nebude meniť. Všetci pedagogickí zamestnanci majú 
potrebnú vysokoškolskú kvalifikáciu. Štruktúra odbornosti je takmer na všetky vyučovacie 
predmety okrem nemeckého jazyka a informatiky, i napriek tomu odbornosť vyučovania 
jednotlivých predmetov  nie je dodržaná. Ukazuje sa potreba doplnenia si vzdelania o tretí 
aprobačný predmet. Do budúcna škola bude potrebovať tieto aprobácie: informatika, 
hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, nemecký jazyk. 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa  uskutočňuje podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania, ktoré je zamerané na rozvíjanie profesijných kompetencií, tvorivej práce, 
zavádzaniu nových metód a foriem práce, rozširovaniu si odbornosti o nové špecifické 
kompetencie. 
V tomto období  učitelia absolvujú aj tieto vzdelávacie aktivity: 
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s  rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ. 
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 
Riadenie školy a školského zariadenia. 
  Na škole pracuje pomerne mladý učiteľský kolektív, ktorý sa nebráni zavádzať nové 
prvky do výchovno-vzdelávacieho procesu. K tomu im môže dopomôcť ďalšie vzdelávanie 
učiteľov, ktoré je právom i povinnosťou každého pedagogického zamestnanca. Každý učiteľ 
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sa môže vzdelávať v rámci kontinuálneho vzdelávania a rozširovať si svoju odbornosť o nové 
špecifické kompetencie. 
 Škola nemá vlastného psychológa, ale spolupracuje s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Čadci.  
 Na škole pracuje špeciálny pedagóg, výchovný poradca, koordinátor  ENV, VMR , 
koordinátor pre prevenciu sociálno-patalogických javov, koordinátor informatizácie. 
 

3) ORGANIZÁCIA PRIJÍMAC IEHO 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. 
 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, ale nemá 
vybudovaný bezbariérový vstup (takýto žiak by musel mať asistenta). 

4) DLHODOBÉ PROJEKTY  

Dlhodobým problémom školy  v oblasti materiálno-technických podmienok školy je 
chýbajúca telocvičňa. V spolupráci s Obecným úradom sa rieši tento problém 
prostredníctvom projektov. Prvé podanie projektu bolo neúspešné, čaká sa na rozhodnutie 
v druhej výzve. 

Škola mala veľký záujem o zapojenie sa do projektu na modernizáciu a rekonštrukciu 
škôl. Po dlhých rokoch čakania bola vyhlásená výzva i pre cirkevné školy. 
V aktívnej spolupráci s obecným úradom a prostredníctvom zriaďovateľa sa nám podarilo 
zapojiť do tohto projektu. Sme veľmi radi, že projekt bol úspešný. V súvislosti z jeho 
realizáciou očakávame vyriešenie mnohých problémov súvisiacich s technickou údržbou 
a prevádzkou budov škôl. 

 Zapojili sme sa i do ďalších projektov budovania jazykových laboratórií, doplnenia 
IKT, interaktívnych tabúľ. Pripravili sme  projekt Premena tradičnej školy na modernú. 
Projekt bol úspešný, jeho realizácia prinesie inováciu obsahu, metód a foriem vzdelávania 
a zároveň podstatne zlepší materiálne vybavenie školy učebnými pomôckami. 

Realizujeme spoluprácu s okolitými i zahraničnými školami. Využiívame projekty 
Comenius alebo E-twinning – medzinárodná spolupráca škôl prostredníctvom IKT. Takto 
chceme spolupracovať so školami z EÚ. Projekt Comenius – školské partnerstvá LECRETO bol 
úspešný. Spolupracovali sme  so školami z  Litvy, Lotyšska, Talianska, Poľska, Bulharska, 
Turecka, Českej republiky a Slovenska. Tento projekt sa  realizoval v školských rokoch 
2010/2011 a 2011/2012. Učitelia i žiaci mali možnosť priamo sledovať školský systém 
v jednotlivých krajinách, spoznávať kultúrne tradície, zdokonaľovať sa v anglickom jazyku. 
Organizovali sme stretnutie učiteľov i žiakov z daných krajín na našej škole, čo si vyžadovalo 
veľmi náročnú prípravu aktivít zo strany učiteľov ale i rodičov, ktorí sa  veľmi aktívne zapojili 
do prípravy stretnutia. 

Projekt Využívanie IKT na rozvíjanie duchovných hodnôt, zodpovednosti, tolerancie 
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bol financovaný organizáciou RENOVABIS, ktorá bola založená Nemeckou biskupskou 
konferenciou ako „akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi zo strednej a východnej 
Európy.“ Vďaka peniazom z tohto projektu zakúpila škola notebooky a wifi zariadenie. 

Budeme pokračovať v úspešnom projekte Afrika našimi očami, ktorý oslovil i širšiu 
verejnosť. V prvej etape sa uskutočnil Bazár, kde sa žiaci mali zriecť svojej obľúbenej hračky. 
V druhej fáze sa za zisk z Bazára nakúpil materiál na výrobu učebných pomôcok pre deti 
z Kene, ktoré vlastnoručne vyrobili žiaci našej školy a poslali do Kene do školy, ktorú 
navštevuje nami adoptovaný černošský chlapec. Akcie sa zúčastnila i pani Slávičková 
z Humanitného centra Narovinu, ktorá porozprávala o živote v Keni z vlastnej skúsenosti. 
Poslednou akciou bol kultúrny program (zameraný na africkú kultúru), pripravený 
v spolupráci s Ing. Gaby Zangom z Humanitas CZ. 
 V ďalších rokoch základným pilierom tejto aktivity bude adopcia černošského chlapca 
Jacksona a s ním spojené charitatívne akcie. 

Snažíme sa byť školou podporujúcou zdravie – pripravovať projekty v rámci školy 
zamerané na zdravý životný štýl, správnu životosprávu ( Deň mlieka, Vitamínová akadémia, 
Jeseň pani bohatá a pod. ) a projekty zamerané na enviromentálnu výchovu (Deň Zeme). 
Škola je zapojená do Školského mliečneho programu a programu Školské ovocie. 
V populácií pribúdajú obézne a nepohybujúce sa deti, odporúča sa zaradiť 3 hod. TSV. Zatiaľ 
neuvažujeme o zaradení 3. hodiny TSV, lebo nemáme dobré materiálne podmienky na 
vyučovanie TSV. 

5) SPOLUPRÁCA S  RODIČMI  A INÝMI SUBJEKTMI 

 Chceme prehlbovať spoluprácu rodičov a školy tak, aby rodičia chápali školu ako 
partnera pri výchove, aby si zároveň boli vedomí prvej zodpovednej úlohy vychovávať svoje 
deti. Bez spolupráce školy a rodičov nemožno dosiahnuť adekvátne výsledky. Budeme klásť 
väčší dôraz na úroveň komunikácie a proces informácií medzi pedagogickými pracovníkmi 
a rodičmi. Veľkú pozornosť budeme venovať vzťahom učiteľ – rodič, učiteľ- žiak, žiak – žiak. 
Jedna z foriem kontaktu s rodičmi, ktorú realizujeme sú konzultačné hodiny. 
Časť rodičov je zodpovedných, časť nezaujímajúcich sa o svoje deti, časť takých, ktorí hľadajú 
chyby všade v okolitom prostredí i v škole, ale nie sú schopní vidieť chyby na vlastnom 
dieťati. Uvedomenie si chyby je začiatkom možnosti riešenia problémov žiaka. 
 Na škole dobre pracuje Výbor spoločenstva rodičov, ktorý pomáha vedeniu školy pri 
príprave niektorých akcií školy, finančne podporuje aktivity školy. Každoročne organizuje 
úspešný rodičovský večierok. Plenárna schôdza spoločenstva rodičov zasadá raz ročne, 
triedne rodičovské združenia bývajú zvolávané v priebehu školského roka podľa potreby 
riešenia aktuálnych problémov jednotlivých tried, najmenej však 2 krát ročne. 
 Radu školy tvoria 3 pedagogickí zamestnanci, 1 prevádzkový zamestnanec,  
4 zástupcovia rodičov a 3 zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy zasadá 4 krát ročne. 
 Škola má pomerne veľký počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, preto aktívne spolupracuje s Centrom pedagogicko–psychologického 
poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Čadci. 
 Spoluprácu s obecným úradom (ktorý je vlastníkom budov) – s miestnou 
samosprávou je veľmi dobrá. Neustále budeme túto spoluprácu prehlbovať vo výchovno-
vzdelávacej aj materiálnej oblasti. Budeme pripravovať podklady pre miestnu samosprávu 
a zriaďovateľa za účelom získavania dotácií z eurofondov. 
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 Škola dobre spolupracuje  s pracovníkmi polície, ktorí uskutočňujú besedy so žiakmi 
s tematikou prevencie protispoločenských javov, s protidrogovou tematikou. 
 Aktuálna je i spolupráca s miestnymi spoločenskými organizáciami – červený kríž 
(humanitné akcie), požiarnici, športový klub, záhradkársky zväz, s miestnou knižnicou, 
s miestnym kultúrnym strediskom, s hokejbalovým oddielom, CVČ Čadca – organizačne zabezpečuje 

predmetové súťaže a olympiády, ZUŠ Čadca  
MPC Žilina a iné vzdelávacie inštitúcie – zabezpečujú ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 

zmysle zákona 317/2009. 

 
 Škola sa prezentuje navonok pre rodičov i verejnosť prostredníctvom webovej stránky 
www.zsuskalite.sk . Stránka je pravidelne aktualizovaná. Škola pravidelne prispieva 
informáciami do obecného spravodaja, prezentuje svoje aktivity i prostredníctvom obecnej 
nástenky na námestí. 
 Prezentácia na verejnosti je pravidelne uskutočňovaná prípravou kultúrneho 
programu na akciách organizovaných obcou, prezentáciou prostredníctvom projektov. 
MPC Žilina a iné vzdelávacie inštitúcie – zabezpečujú ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
v zmysle zákona 317/2009 

6) PRIESTOROVÉ A  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

 Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v dvoch budovách – pre 1. stupeň a pre 
2. stupeň. Vzhľadom k histórií obidvoch budov sú potrebné väčšie rekonštrukčné práce, 
ktoré by skvalitnili technický stav budov.  Realizovaný projekt Modernizácia ZŠ sv. Andreja 
Svorada a Benedikta prinesie výrazný posun v technickom stave školy, ale nebude riešiť 
zateplenie budovy tzv. novej školy a rekonštrukciu vnútorných priestorov školy. Vo 
vnútorných priestoroch sa podarilo  zrekonštruovať  6 sociálnych zariadení, rekonštrukciu si 
vyžadujú ešte 2 sociálne zariadenia, podlahy v jednotlivých triedach, elektroinštalácia najmä 
 v budove starej školy. 
 Škola nutne potrebuje telocvičňu. Projekt na výstavbu telocvične je podaný  v rámci 
uchádzania sa o grand EÚ. Výstavba telocvične by kvalitatívne zlepšila výučbu telesnej 
výchovy  a umožňovala by lepšiu organizáciu školských i mimoškolských aktivít žiakov. Zatiaľ 
sa telesná výchova  vyučuje na zrenovovanom školskom ihrisku, ale väčšina hodín v zimnom 
a zlom počasí sa realizuje na školskej chodbe. 
 Škola nie je dostatočne vybavená špeciálnymi učebňami a učebnými pomôckami, 
ktoré by zodpovedali požiadavkám doby, na realizáciu tvorivejšieho a efektívnejšieho 
vyučovania. Na zlepšenie danej situácie je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na zapojenie sa do 
projektov a hľadať iné mimorozpočtové zdroje príjmov, žiadať, aby aj cirkevným školám boli 
prideľované tzv. kapitálové výdavky, ktoré by pokryli časť nákladov na údržbu školských 
budov. Túto situáciu chceme riešiť projektom Premena tradičnej školy na modernú.  

V budúcnosti, pri plnení požiadaviek nového štátneho vzdelávacieho programu, je 
potrebné dobudovať  počítačové učebne, aby sme mohli zabezpečiť výučbu informatiky 
a informatickej výchovy.   
  

7) ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PR IESTOR 

Škola sa snaží poskytnúť žiakom príjemné estetické prostredie, v ktorom sa budú dobre 
cítiť, čo dopomôže k tomu , aby dosahovali  dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Chodby 

http://www.zsuskalite.sk/
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i triedy sú aktuálne vyzdobené, často obsahujú projekty a prezentácie vypracované v rámci 
jednotlivých vyučovacích hodín, obsahujú tiež informácie o aktivitách školy i triedy. 

Okolie i vnútorné priestory  novej školy dostávajú estetickejšiu úpravu, ktorú chceme 
realizovať v rámci malého školského projektu „Nech sa nám tu dobre žije“ 

Všetci pracovníci školy sa snažia vytvoriť na škole vzájomnú priateľskú atmosféru medzi 
žiakmi a učiteľmi i žiakmi navzájom. Škola sa bude snažiť vytvárať výchovné prostredie, ktoré 
formuje duchovnú a mravnú stránku osobnosti žiakov i všetkých zamestnancov školy. Prioritou 
školy bude trvalá a úprimná snaha o vytváranie spoločenstva lásky všetkých zainteresovaných – 
žiakov, učiteľov, ostatných zamestnancov školy a rodičov. Spoločenstvo lásky však neznamená 
vyhovieť každej požiadavke, neklásť žiadne nároky a nežiadať ich zodpovedné plnenie. Naopak, 
láska vyžaduje, aby každý zodpovedne plnil svoju úlohu a svoje zverené poslanie, s pokorou 
prijímal svoje ohraničenie a vedel prijať i výčitky a oprávnenú kritiku, aby dokázal rešpektovať 
každého člena spoločenstva ako osobu a aktívne sa pričiňoval o spoločné dobro. 

8) PODMIENKY NA ZAISTEN IE BEZPEČNOSTI A  OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ  

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. 

 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.
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I I) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

1) PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY 

Motto nášho vzdelávacieho programu  „Vzdelanie a výchova pre kvalitný život“ 
vytyčuje  základné ciele a zámery výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Sme katolícka 
škola a preto našim prvoradým cieľom musí byť kvalitné vzdelávanie i zodpovedná výchova 
v kresťanskom duchu. Chceme poskytnúť všeobecné základné vzdelanie pre všetkých žiakov. 
Budeme dbať, aby  žiaci mali priestor na rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré žiaci môžu 
využiť vo väčšine nimi zvolených študijných a učebných oboroch vedúcich k možnosti 
zastávať celý rad pracovných pozícii a funkcii. Získané kompetencie im pomôžu  riešiť aj 
rôzne nepredvídateľné problémy a umožnia im úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami 
v štúdiu, v osobnom i v spoločenskom živote.  

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.  
 
 Vo vyučovaní budeme uplatňovať tieto princípy: 
 

- naučiť žiaka plánovať a riadiť si vlastné učenie, pripraviť ho k ďalšiemu štúdiu 
a k pochopeniu nutnosti celoživotného vzdelávania 

- naučiť sa motivovať pre vzdelávanie a sebavzdelávanie, poznať svoj preferovaný 
učebný štýl, uplatňovať hĺbkový prístup k učeniu, uplatňovať metakogníciu 
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(poznávanie ako poznávame) a metaučenie (reflektovať vlastné učenie), vybrať si z 
 množstva zdrojov relevantné zdroje informácií 

- kriticky prijímať informácie, hľadať príčiny, dôkazy, argumenty, alternatívy, byť 
nezaujatý, nepodliehať propagande, zohľadňovať názory iných 

- byť schopný viesť dialóg, vedieť počúvať a obhajovať svoje názory argumentmi, 
aktívne sa zapájať do tímovej práce 

- klásť dôraz na skvalitňovanie výučby v oblasti komunikačných  a informačných 
technológií ( získať učiteľa pre štúdium informatiky ) a jazykov ( budeme pokračovať 
vo vyučovaní anglického jazyka od prvej triedy) 

- vedieť sa vyjadrovať ústne a písomne primerane situácií aj v cudzom jazyku (na škole 
žiaci majú možnosť vzdelávať sa v Aj, Nj, Fj) 

- byť schopný pochopiť svoju vlastnú osobu, snažiť sa ďalej rozvíjať svoje schopnosti 
a záujmy  a svoj čas čo najlepšie využiť 

- viesť žiakov k objektívnemu sebahodnoteniu, sebaovládaniu 
- viesť žiakov k zodpovednosti za výsledky dosiahnuté vo vzdelávaní 
- rešpektovať druhých, vcítiť sa do problémov druhých, správať sa zodpovedne 

v krízových a ohrozujúcich situáciách 
- pozornosť venovať výchove zameranej na posilnenie úcty žiaka k učiteľom, rodičom,   

spolužiakom 
- vo výchovno – vzdelávacom procese dosahovať dobré výsledky v oblasti 

vedomostných súťaži a olympiád, pokračovať vo výborných výsledkoch v umeleckých 
súťažiach 

- vychovať žiaka, ktorý si uvedomuje základné enviromentálne problémy, aktívne sa 
zapája do  aktivít na ochranu životného prostredia 

- venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl 
- výchovno – vzdelávací proces aplikovať do praxe projektmi, exkurziami, besedami, 

návštevami múzeí a knižníc 
- podporovať a rozvíjať spoločné projektové dni „ Afrika našimi očami“ „ Jeseň pani 

bohatá“  „Vitamínová akadémia“  „ Deň mlieka“ atď. 

2) ZAMERANIE A STUPEŇ VZDELANIA 

Základná škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
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 
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vzdelávacej časti i svoju formačnú zložku, ktorá tvorí polovicu vyučovacieho času. Poskytuje 
žiakom priestor pre vyjadrenie svojich názorov v oblasti viery a morálky, zážitkové učenie, 
rôzne aktivity, spoločnú modlitbu, rozjímanie, adoráciu. 

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 vlastný, kvalitný školský vzdelávací program, ktorý bude odrážať 

zosúladenie potrieb žiakov, školy a rodičov 
- využívať IKT vo vyučovaní aj v iných predmetoch ako je informatika 
- 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 
- aktívnejšie sa zapájať do projektov a prostredníctvom nich skvalitniť materiálno-

technické podmienky školy a spestriť výchovno-vzdelávaciu a mimoškolskú 
činnosť  

3) VYMEDZENIE CIEĽOV A  POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVAN IA 

Z POHĽADU NA PROFIL ABSOLVENTA 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s príslušným 
štátnym vzdelávacím programom. V zákone je výchova a vzdelávanie na základnej škole 
rozčlenená do dvoch stupňov. Pre 1. stupeň základnej školy - ISCED 1 a pre 2. stupeň 
základnej školy – ISCED 2. 
Ciele primárneho vzdelávania ISCED 1:  

 zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské 

vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti deti, vychádzajúcej z ich 

osobného poznania a vlastných skúsenosti. Program je založený na princípe od známeho 

k neznámemu pri nadobúdaní skúsenosti i z pozorovania a zažitia aktivít a udalosti, ktoré sú 

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

 program je stanovený tak, aby pripravil žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupinke, 

aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej skúsenosti 

a vzájomného ohľadu, uznania a úcty. 

 primárne vzdelávanie musí poskytovať východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilosti žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 

 poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho 

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

skúmať svoje okolie 

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

základy spôsobilosti učiť sa a učiť sa spoznávať seba samého 

 podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov 

 musí vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa, hodnotiť a iniciatívne 

konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie 
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 musí podporovať rozvoj interpersonálnych spôsobilosti, najmä otvorene vstupovať 

do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť 

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

kultúrnemu a prírodnému prostrediu 

 viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno – kultúrnych 

hodnôt 

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

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 

 
Profil absolventa primárneho vzdelávania ISCED 1: 
 
Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy 
čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. 
Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie 
spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal 
ústretovo komunikovať a spolupracovať 
Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. 
Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch 
vzdelávania. 
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

sociálne komunikačné kompetencie  
- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 

stupňu vzdelávania 
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor 
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 
- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a dokáže na ne adekvátne 

reagovať 
- 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 

kompetencie 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  

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 
smerujú k systematizácii poznatkov 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa 
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií 
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií 
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete 
- vie používať rôzne vyučovacie programy 
- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT 
kompetencia učiť sa 
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov 
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- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov  
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v 

iných činnostiach 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 
kompetencia  riešiť problémy 
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti 
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 
podobných alebo nových problémoch 

osobné, sociálne a občianske kompetencie 
- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere 
-  uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti 
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 
- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

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 
kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov 
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície 
- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu  
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 
- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

 
 

Ciele nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 
Na 2. stupni základnej školy – v tzv. nižšom sekundárnom vzdelávaní ISCED 2 je 

predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania zaistenie kontinuity 
a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základom nižšieho 
sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní 
znalosti a spôsobilosti žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopnosti. Aktuálne 
znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových 
znalosti a ďalšom rozvoji spôsobilosti žiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho 
sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa 
a poskytovať im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi 
možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom – vyššom 
sekundárnom vzdelávaní. 
Hlavným cieľom je, aby žiaci získali: 
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 primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti 

a vypestovaný základ záujmu celoživotného učenia sa 

 jasné povedomia národného a svetového kultúrneho dedičstva 

 záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2: 
Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

 osvojiť si základ všeobecného vzdelávania poskytovaného školou 

 mať záujem o potrebu učiť sa aj mimo školy 

 osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa, musí vedieť vyhľadávať 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 základy dvoch svetových jazykov, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť 

sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, musí poznať svoje kvality, byť pripravená 

uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život 

 osvojiť si základy komunikačných spôsobilosti a spolupráce 

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

 musí vedieť hodnotiť svoju úlohu v škole, rodine i spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje 

fyzické a psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy 

        

Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 2: 
 

Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií, ktoré predstavujú 
všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, 
dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov 
a osobnostne sa rozvíjať – v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania 
v pracovnom, občianskom a osobnom živote. 
Kompetencie: 

- formujú sa na základe osobnej praktickej skúsenosti a činnosti a zároveň sú 
pripravené pre uplatnenie v praxi 

- nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého života 
- nezastarávajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať (preto môžu byť 

základom celoživotného učenia a osobnej flexibility) 
- sú výsledkom formálneho, neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania 
 
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a 

získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu, 
aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú. 
V profile absolventa sú kompetencie uvedené ako ideálny plánovaný cieľový výstup 
dosahovaný sústavným procesom ich rozvíjania.  
Nadväzujúc na kompetencie získané v priebehu predchádzajúceho stupňa – primárneho 
vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové 
kompetencie : 

učebné kompetencie: 
- má osvojené a využíva (svoje) overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý 

svojich silných a slabých stránok, dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v 
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rozličných (pracovných a osobných) životných situáciách, získal základ a motiváciu pre 
celoživotné vzdelávanie a učenie sa 

kompetencie komunikačné: 
- má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a 

uplatnení jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne používa 
hlavné typy verbálnej a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových 
štýloch a sociálnych kontextoch 

- ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych a 
kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej 
úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, 
porozumieť textom a tiež tvoriť texty. 

kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
- má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry), 

operácie a základné matematické prezentácie, dokáže využívať základné 
matematické princípy a postupy v každodennom kontexte a zároveň je schopný i 
primeranej abstrakcie, logické a matematické operácie dokáže využívať pri riešení 
problémov 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 
smerujú k systematizácii poznatkov 

kompetencie k riešeniu problémov 
- je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si 

svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a 
užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných 

kompetencie občianske 
- chápe význam zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a 

povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše 
kultúrne a historické dedičstvo a tradície 

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme 
ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti, má osvojené základné prvky zdravého 
životného štýlu 

- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti 
kompetencie sociálne a personálne 
- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže 

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce 
- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe 

význam vzájomnej ohľaduplnosti 
- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie regulovať svoje správanie  
- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje 

svoj osobný rozvoj a osobné ciele 
kompetencie informačné 
- ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, využíva komunikáciu a získavanie informácii 

pomocou elektronických médií, rozumie príležitostiam i rizikám tejto komunikácie 
- dokáže lokalizovať rôzne zdroje informácií 
- dokáže informácie kriticky zhodnotiť – ich užitočnosť, prínos, pravdivosť, spoľahlivosť, 

aktuálnosť 
- dokáže sa orientovať pri hľadaní dostupných príležitosti pre osobné, odborné a 

profesionálne ciele 
kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry 
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- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich 
hlavné médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky 

- cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo 
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu  

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 

4) STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM ŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

    Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 
programu posledného ročníka primárneho stupňa základnej školy (dĺžka štúdia 4 roky). 
Dokladom o získanom vzdelaní prvého stupňa je vysvedčenie s doložkou. Tento stupeň 
vzdelania získa i žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej 
školy.  
Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni 
nižšieho sekundárneho vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy (dĺžka vzdelania 5 
rokov). Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – 
so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytovaného základnou školou. Tým splní 
podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 
všeobecnovzdelávacej alebo odborno-vzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje 
povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 
V prípade ukončenia základného vzdelávania na úrovni ISCED 2B, môže tento absolvent 
vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník. 

5) PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE 

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: 
• projektové vyučovanie 

- pracovať v tíme alebo samostatne, riešiť úlohy, problémy projektom 
- spájať poznatky a zručnosti viacerých predmetov 
- vedieť prezentovať 
- využívať krátkodobé i dlhodobé projekty 

• skupinové vyučovanie 
- vedieť organizovať a plánovať prácu 
- spolupracovať a deliť si prácu 
- aktívne zapojenie každého žiaka do práce v skupine 

• blokové vyučovanie, integrované 
- využiť najmä na prvom stupni s využitím prierezových tém 
-  pri organizácií účelového cvičenia, didaktických hrách na ochranu človeka a prírody 
-  pri prierezovej téme dopravná výchova  

• vyučovanie v rôznom prostredí 
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- exkurzie, vychádzky, besedy, akadémie, športové a kultúrne aktivity, účelové kurzy 
(plavecký, lyžiarsky), tematické projektové dni (napr. Afrika našimi očami, Deň 
mlieka, Deň zeme, Jeseň pani bohatá...)  

• využívať pri výučbe didaktickú techniku, najmä IKT (aj v rámci projektov) 
• využívať diferencované vyučovanie pri práci s talentovanými žiakmi a so žiakmi so    

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

6) ZABEZPEČENIE VYUČOVANIA PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

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. 
 
Žiak so zdravotným znevýhodnením: 
Ťažko zdravotne znevýhodnených žiakov momentálne neevidujeme. Škola nemá vhodné 
podmienky na výchovu a vzdelávanie takýchto žiakov, nemá zabezpečené bezbariérové 
prostredie. 
 
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. 

  
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 
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- 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 

 
Žiak so sociálne znevýhodneného prostredia  
 

Sociálno znevýhodnené prostredie definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na 
sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a 
emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje 
dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu 
depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov 
edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie 
alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné 
schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj 
ich schopností. 
 
Žiak 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. 
 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. 

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, 
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- 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. 

7) ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM 

Prierezové témy predstavujú okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta a sú 
neoddeliteľnou súčasťou základného vzdelávania. Tematické okruhy prierezových tém 
prechádzajú vzdelávacími oblasťami a prepájajú ich. Tým prispievajú ku komplexnosti rozvoja 
žiaka. 
Realizácia prierezových tém sa uskutočňuje troma spôsobmi : 
· na úrovni školy, tvorí neoddeliteľnú súčasť koncepcie školy; 
· na úrovni predmetov v jednotlivých ročníkoch; 
· v podobe projektov, samostatných kurzov, seminárov a pod. 
Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 
program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 
 Osobnostný a sociálny rozvoj    OSR 
 Environmentálna výchova          ENV 
 Mediálna výchova                        MDV 
 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke DVA 
 Multikultúrna výchova                MUV 
 Ochrana života a zdravia             OZO 
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti            TBZ 
 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra   RLK 
 MŠVVaŠ odporúča  implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej 
gramotnosti 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj     

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 
poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný 
(akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne 
akademický rozvoj podporujú.  
 Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 
sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život 
a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 
práva ostatných,   pomáhať žiakom získavať a udržať si  osobnostnú integritu,  pestovať 
kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti  potrebné pre život a spoluprácu,  
podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu 
šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 
 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. 
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Environmentálna výchova 
Jej cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, 

analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. 
Vychovávať k trvalo udržateľnému životu, klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky 
života tak, aby boli v súlade s konaním zamestnancov a žiakov školy a aj celkovým vzhľadom, 
prevádzkou a pôsobením školy navonok. Dôraz klásť na aktívnu participáciu žiakov, rozvoj ich  
samostatnosti a občianskej zodpovednosti. Uplatňovať ekologické aspekty v jednotlivých 
predmetoch, integrovať prístupy k poznávaniu prírody a vzťahov človeka k životnému 
prostrediu.  
V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 
   -   vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 
   -  pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 
spoločnosti, 
   -   posilňovať pocit  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 
   -   podporovať aktívny  prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 
praktickej výučby,  
  -   pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo 
vzťahu k prostrediu;  
  -   posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia, 
   -    schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 
   -    prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém  v prospech  konania smerom k 
životnému prostrediu, 
Škola pravidelne organizuje akcie environmentálneho charakteru:  Deň Zeme, Jeseň pani 
bohatá, výstavy, separovaný zber, starostlivosť o okolie školy, o skalky v okolí školy, o zeleň 
v triedach, triedne projekty zamerané na ENV 
Prierezová téma ENV je začlenená najmä do predmetov biológia, geografia, prírodoveda, 
vlastiveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením, svet práce, fyzika, chémia, 
občianska náuka, matematika 
 
Mediálna výchova    

Problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne využívať prostriedky masovej 
komunikácie sa stal v súčasnosti aktuálnym problémom. Mediálna výchova smeruje k tomu, 
aby si žiaci osvojili stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a vedeli 
v nich nájsť hodnotné, pozitívne formujúce posolstvo pre ich osobnostný, profesijný a 
sociálny rast.  
Žiak má mať schopnosť: 
- uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich 
produktmi,  
- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená 
viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, 
zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, 
ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),  
- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií,  
- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, 
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si 
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negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom 
eliminovať,  
- ovládať prácu s televíznym prijímačom, videorekordérom, DVD prehrávačom, prácu s CD, 
internetom, prácu s digitálnou technikou ( fotoaparát, televízia...).  
- vedieť vystupovať na verejnosti, vyjadriť svoje vlastné zážitky, skúsenosti a postoje 
prostredníctvom médií  
Realizácia mediálnej výchovy bude prebiehať  najmä v rámci predmetov informatika, 
občianska výchova, slovenský jazyk, cudzie jazyky, náboženstvo, dejepis, výtvarná výchova, 
hudobná výchova, výchova umením 
  
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

V každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 
cyklisti, korčuliari, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy  a pod. 
Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom 
školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa 
v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 
 Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 
základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na 
samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov, cyklistov, korčuliarov - pričom je 
potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia 
učebnej činnosti sa uskutočňuje  v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v 
bezpečných priestoroch v okolí školy. 
Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť 
kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú 
zostavené v zmysle týchto kritérií : 
-   pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 
-    formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 
chôdzi a jazde v cestnej premávke, 
-    osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako chodec, cyklista, korčuliar, cestujúci (spolujazdec), 
-    naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 
-    zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 
-    zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 
-    pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 
-    uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky. 
Vyučovanie sa realizuje  na dopravnom ihrisku, formou blokového vyučovania v priebehu 
alebo  na konci školského roka v 1. ročníku, ďalej seminárom alebo besedou s dopravnou 
políciou. 
Prierezová téma DVA je začlenená najmä do predmetov: prírodoveda, vlastiveda, svet práce, 
výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, matematika, cudzí jazyk, pri 
organizovaní vychádzok, exkurzií a hodín telesnej výchovy. Pri realizácii využijeme dopravné 
značenie v obci a učebné pomôcky. 
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Multikultúrna výchova     
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania z dôvodu globalizácie sveta 

a migrácie príslušníkov rôznych kultúr. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie 
v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere 
sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto 
výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne 
ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto 
výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj 
nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a 
rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej 
odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako 
spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci 
spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 
rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne 
komunikovať a spolupracovať. 

Multikultúrna výchova je začlenená najmä do týchto predmetov : občianska výchova, 
náboženstvo, slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, výtvarná výchova, výchova umením, 
geografia, informatika, biológia 
Prierezové témy multikultúrna výchova a tvorba projektov a prezentačné zručnosti boli 
včlenené do jedného vyučovacieho predmetu, ktorý sa vyučuje v 5. ročníku jednu hodinu 
týždenne. 
MUV podporuje projekt Comenius – školské partnerstvá, eTwining – spolupráca so 
zahraničnými školami, školský projekt „Afrika našimi očami“ spojený s adopciou černošského 
chlapca z Kene. 
 
Ochrana života a zdravia              

Ochrana života a zdravia  sa v základných školách realizuje prostredníctvom 
jednotlivých učebných predmetov  ako aj   samostatných organizačných foriem vyučovania – 
účelových cvičení a didaktických hier zameraných na ochranu človeka a prírody. Ochrana 
života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 
ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, 
ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho 
okolie. 

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia  prostredníctvom 
pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií 
vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 
pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v 
situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. 
U žiakov by sa mal formovať  vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 
zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné  poskytnúť žiakom teoretické 
vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane 
a vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť 
morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať 
predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 
fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 
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Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky ako je riešenie  mimoriadnych situácií - 
civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode.  
Ochrana života a zdravia je začlenená najmä do týchto predmetov : telesná výchova, 
biológia, prírodoveda, chémia, fyzika, geografia. 
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti   

Prierezová téma  rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, 
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy,  spolupracovať 
v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je 
súčasťou viacerých predmetov.  
 Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť 
seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 
ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, 
overiť ju a pod.  Naučia  sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím 
informačných a komunikačných technológií. 
 Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych 
kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, 
pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať 
a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť 
a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, 
naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri 
vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov 
svojho výskumu. 
Prierezové témy multikultúrna výchova a tvorba projektov a prezentačné zručnosti boli 
včlenené do jedného vyučovacieho predmetu, ktorý sa vyučuje v 5. ročníku jednu hodinu 
týždenne. 
Prierezovú tému  odporúčame realizovať primerane vo všetkých vyučovacích predmetoch 
okrem TSV . Na škole sa využíva najmä na predmetoch: cudzie jazyky, slovenský jazyk, 
informatika, fyzika, dejepis, geografia, občianska náuka, hudobná výchova 
 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra    

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 
históriu, pamätné miesta, kultúru, zvyky a tradície, povesti, piesne, prírodné krásy a 
zaujímavosti vlastnej obce, svojho regiónu i celého Slovenska.   
V tejto prierezovej téme regionálna tradičná ľudová kultúra využijeme rôzne formy a metódy 
vyučovania – vyučovacie hodiny, blokové vyučovanie (zážitkové učenie – spoznávanie obce 
z geografického, historického a občianskeho hľadiska), vychádzky, exkurzie a výlety, besedy, 
výstavy, záujmovú činnosť – spevácky a divadelný krúžok. 
Prierezová téma RLK je začlenená najmä do predmetov: vlastiveda, geografia, slovenský 
jazyk a literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením, pracovné 
vyučovanie 
 
Finančná gramotnosť 
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 
seba a svojej domácnosti. 
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- zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami 
ako prostriedku ich zabezpečenia  
- pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia  
- osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva a chudoby 
- popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti  
- osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 
- poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby 
 
  Na 1. stupni budeme uplatňovať finančnú gramotnosť najmä v týchto predmetoch: 
matematika, slovenský jazyk a literatúra, katolícke náboženstvo, vlastiveda, prírodoveda, 
výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, informatická výchova a anglický jazyk. 

Na 2. stupni budeme uplatňovať finančnú gramotnosť najmä v týchto predmetoch:  
matematika, slovenský jazyk a literatúra, technika, informatika, katolícke náboženstvo, 
občianska náuka, geografia, fyzika, ale čiastočne aj na predmetoch anglický jazyk, nemecký 
jazyk, francúzsky jazyk a na výchovných predmetoch. 

Prierezové témy, vrátane finančnej gramotnosti, sú začlenené do vyučovacích 
predmetov podľa svojho obsahu a uvedené v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch 
jednotlivých predmetov.  
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I I I) VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

Vnútorný systém hodnotenia kvality práce zameriava na 3 oblasti: 
 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

1) HODNOTENIE VÝCHOVNO -VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 
má rezervy 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.  
Učitelia  pri hodnotení a klasifikácie žiakov vychádzajú z metodických pokynov na hodnotenie 
a klasifikáciu prospechu a správania podľa Zákona č. 245/2008 (školský zákon) § 55 – 58 a 
Metodického pokynu MŠVV a Š SR č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej 
školy. Pedagogická rada rozhodla o hodnotení klasifikáciou žiakov 2. stupňa zo všetkých 
predmetov. 
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami alebo žiakov so zdravotným 
znevýhodnením sa zohľadňuje jeho 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.  
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, úprava zošitov, 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 je 
nutné okamžite písomne informovať rodičov a konzultovať s nimi daný problém. 

 
Systém hodnotenia testov: 
Vychádza z bodového hodnotenia, ktoré sa premietne do percentuálneho. Pri dosiahnutí 

100% – 90 % je žiak hodnotený známkou 1 
89% - 75% je žiak hodnotený známkou 2 
74% - 50% je žiak hodnotený známkou 3 
49% - 30% je žiak hodnotený známkou 4 
29% - 0% je žiak hodnotený známkou 5 
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Pri tvorení a hodnotení testov sa zohľadňujeme náročnosť úloh. 
Hodnotenie diktátov:  0 -1 chyba  1 
                                         2 -3 chyby  2 
                                         4 -7 chýb    3 
                                        8 -10 chýb   4 
                                        11 a viac      5 
Slohové práce budú hodnotené dvomi známkami: 
- prvá známka odzrkadľuje zvládnutie slohovej stránky ( úprava, členenie textu na odseky, 
úvod, jadro,záver, dodržanie základných znakov slohového postupu a správnej štylizácie viet) 
- druhá známka odzrkadľuje zvládnutie pravopisnej stránky                             

2) HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

 
Obsah vnútroškolskej kontroly : 
 

- kontrola vypracovania časovo – tematických plánov v jednotlivých predmetoch 
- kontrola vypracovania plánov práce MZ, PK 
- kontrola plánov - výchovného poradcu, koordinátora prevencie patalogických javov, 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej výchovy 
- kontrola školskej dokumentácie 

- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov  
- sledovať kvalitu výchovno-vzdelávacej práce jednotlivých pedagógov 
- sledovať pedagogickú, odbornú, metodickú pripravenosť učiteľov a vychovávateľky vo 

vyuč. procese (ďalšie vzdelávanie) 
- sledovať prácu triednych učiteľov, triednických hodín 
- sledovať dodržiavanie pracovného poriadku školy  
- dodržiavanie rozpisu pedagogických dozorov 
- vyhodnocovanie školskej dochádzky 
- starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov a ich prípravu na reprezentáciu školy 
- práca so žiakmi so ŠVVP 
- starostlivosť o slaboprospievajúcich žiakov 
- kontrola záznamov o opravných skúškach, o slaboprospievajúcich a neprospievajúcich 

žiakoch 
- všímať si spoluprácu pedagogických zamestnancov s rodičmi 
- sledovať a vyhodnocovať plnenie prijatých úloh 
- kontrola organizovania školských kôl olympiád a súťaží 
- práce v prospech školy (akcie zamerané na prezentáciu školy, príprava kultúrnych 

vystúpení...) 
- pomoc pri príprave projektov, tvorba projektov 
- aktivity so žiakmi mimo vyučovania 

 
Formy vnútroškolskej kontroly: 
 

- hospitácie vedenia školy, rozhovory 
- kontrolné testy  
- písomné previerky a ich rozbory 
- účasť na zasadnutiach MZ a PK 
- vstupné a výstupné previerky z MAT a SJL 
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- výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (účasť na súťažiach a olympiádach, didaktické 
testy, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy)  

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
mimoškolskej činnosti 

- hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy 

- hodnotenie učiteľov žiakmi a rodičmi dotazníkom 
- získané poznatky rozobrať na pedagogickej rade, alebo pracovnej porade 

3) HODNOTENIE ŠKOLY 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali informácie o plnení cieľov školy, 
ktoré si stanovila v koncepčnom zámere, v ŠkVP a ŠVP, v pláne práce v príslušnom roku. 

Pri vlastnom hodnotení školy vychádzame z aktuálnej školskej legislatívy, ktorej 
výstupom je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok. Hodnotenie sa robí na základe hodnotenia splnenia , či nesplnenia úloh prijatých na školský 
rok. Plán práce s úlohami prijíma a schvaľuje pedagogická rada. 

Na hodnotenie školy budeme používať aj dotazníky pre žiakov, rodičov, učiteľov, 
rozhovory so žiakmi, rodičmi, učiteľmi, SWOT analýzu. 

Pravidelne budeme monitorovať: 
- podmienky školy na vzdelávanie 
- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 
- prostredie a celkovú klímu v škole 
- priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania 
- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
- výsledky vzdelávania, úroveň výsledkov práce školy 
- riadenie školy 
 

 Kritériom pre našu školu bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a dosahovaná kvalita 
výsledkov. 
 Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy budú: 

- dotazníky pre žiakov a rodičov 
- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 
- SWOT analýza  
- spätná väzba od rodičov i verejnosti 
- výsledky inšpekcie
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IV) ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN  ŠK. ROK 2012/2013  

1. ročník:  

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín   

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

 

9 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

Zavedený nový predmet 

 

Príroda a spoločnosť 

 

 

Prírodoveda 

 

 

1 

 

 

Pridané 0,5 hodiny 

 

Človek a hodnoty 

 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridané 1,5 hodiny 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

 

 

4 

 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

 

2 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

  

22 

 

5 

 
 

 

2. ročník: 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín   

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk 

Anglický jazyk 

 

8 

1 

 

Pridané 2 hodiny 

Zavedený nový predmet 

 

Príroda a spoločnosť 

 

 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

 

1 

1 

 

 

Človek a hodnoty 

 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatická výchova 

 

5 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

 

1 

1 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

  

23 

 

5 

 



29 

 

3. ročník: 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín   

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

 

8 

3 

 

Pridané 2 hodiny 

 

 

Príroda a spoločnosť 

 

 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

 

2 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Človek a hodnoty 

 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatická výchova 

 

4 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

 

1 

1 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

  

25 

 

5 

 

 

 

4. ročník: 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín   

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

 

8 

3 

 

Pridané 2 hodiny 

 

 

Príroda a spoločnosť 

 

 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

 

2 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Človek a hodnoty 

 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatická výchova 

 

4 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

 

1 

1 

 

 

Človek a svet práce 

 

 

Pracovné vyučovanie 

 

1 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

  

26 

 

5 
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5. ročník 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

 

Poznámky 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

5 

4 

 

Pridaná 1 hodina 

Človek a príroda 

 

Biológia 1,5 Pridaná 0,5 hodiny 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

1 

2 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

Človek a hodnoty 

 

Katolícke náboženstvo 

Multikultúrna výchova 

a projektové 

a prezentačné schopnosti 

2 

1 

Pridaná 1 hodina 

Zavedený nový predmet 

1 hodina 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

5 

0,5 

Pridaná 1,5 hodiny 

 

Umenie a kultúra 

 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

1 

1 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

2  

Človek a svet práce 

 

   

 

Spolu 
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6 

 

 

6. ročník 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

5 

3 

1 

Pridaná 1 hodina 

 

Človek a príroda 

 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

1 

1,5 

Pridaná 1 hodina 

Pridaná 0,5 hodiny 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

2 

1 

1 

Pridaná 1 hodina 

 

Človek a hodnoty 

 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

5 

0,5 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

 

1 

1 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

  

29 

 

6 
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7. ročník  

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

5 

3 

1 

Pridaná 1 hodina 

 

Človek a príroda 

 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

1 

1,5 

Pridaná 1 hodina 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

2 

1 

1 

Pridaná 1 hodina 

 

Človek a hodnoty 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1 hodina 

 

Človek a svet práce 

Svet práce 

Technika 

1                            + 0,5 

0                             - 0,5 

 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

5 

0,5 

 

Pridaná 1,5 hodina 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

 

1 

1 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

  

30 

 

6 

 

8. ročník  

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

5 

3 

1 

 

 

Človek a príroda 

 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

2 

2 

 

Pridaná 1 hodiny 

Pridaná 1 hodiny 

 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

1 

2 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

Človek a hodnoty 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1,5 hodina 

 

Človek a svet práce 

Svet práce 

Technika 

                                 - 0,5 

                                 - 0,5 

 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

5 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výchova umením 

 

1                                

 

 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

 30 7 - 1 
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9. ročník  

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

5 

3 

1 

 

 

Človek a príroda 

 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

2 

2 

Pridaná 1 hodiny 

 

Pridaná 1 hodiny 

 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

2 

2 

1 

 

Pridaná 1 hodina 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

Človek a hodnoty 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1,5 hodina 

 

Človek a svet práce 

Svet práce 

Technika 

0,5                                 

0,5 

                                  

 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

5 

 

 

Pridaná 1 hodina 

 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výchova umením 

 

                                   -0,5 

 

 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

 30 6,5 – 0.5 

 

 

 

Poznámky k učebnému plánu: 
 
1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 
 
2. Podľa rámcových učebných plánov s platnosťou od 1. 9. 2011, schválených MŠVVaŠ SR  
20. 5.  2011, trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy 
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 z. z.  
    na predmet KNB – 20 žiakov 
    cudzí jazyk, INF, IFV, SEE, THD  - 17 žiakov 
    TSV – 25 na 2. st. s delením na chlapcov a dievčatá 
Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových, 
personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti 
predmetu 
a požiadaviek BOZP. 
 
3.  V ročníku, v ktorom je jedna hodina v týždni, možno vyučovať v dvojhodinových celkoch 
každý druhý týždeň (výtvarná výchova, informatika, technika, svet práce, výchova umením, 
multikultúrna výchova) 
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4. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5  je možné vyučovať ako 1 hodinové 
každý druhý týždeň. 
 
5. Učebný predmet biológia s dotáciou 1,5 hodiny sa vyučuje jeden týždeň 2 hodiny druhý 
týždeň 1 hodina. 
 
6. Povinnou súčasťou vyučovania v každom ročníku sú: 
Na 2. stupni základnej školy dve účelové cvičenia z učiva ochrany človeka a prírody. 
Realizujeme ich v prírode 2 krát v roku po 5 hodín. Pred realizáciou ÚC sa bude realizovať v 
príprava z teoretickej časti učiva v rozsahu  5 hodín. 
Na 1. st. jedny didaktické hry s problematikou ochrany človeka a prírody s teoretickou 
prípravou v rozsahu 4 vyučovacie hodiny. 
 
7. Povinnou súčasťou vyučovania v každom ročníku je uplatňovanie prierezových tém. 
 
8. Žiaci budú  na začiatku škol. 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. 
 
9. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov (telesná a športová výchova, informatika, 
svet práce, technika, výtvarná výchova, chémia, fyzika) sa v úvodných hodinách v prvom 
týždni školského roka uvedie záznam o poučení. 
 
10. V predmetoch  fyzika a chémia sa realizujú laboratórne práce: 
Fyzika: 6. roč. 3 LP                                 Chémia:    6. roč. 2 LP 
             7. roč. 3 LP                                                    7. roč. 2 LP 
             8. roč. 4 LP                                                    8. roč. 5 LP 
             9. roč. 3 LP                                                    9. roč. 3 LP 
 
11. V predmete biológia sa realizujú praktické cvičenia: 
             5. roč. 5 PC 
             6. roč. 3 PC 
             7. roč. 3 PC 
             8. roč. 5 PC 
             9. roč. 3 PC 
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ŠkVP  bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 30.8.2012. 
 
ŠkVP - všeobecná časť je zverejnená pre zamestnancov školy v zborovni, pre rodičov 
a žiakov na chodbe školy. 
Celý ŠkVP  aj s prílohami je dostupný na vyžiadanie u riaditeľky školy. 
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9. ročník od škol. roka 2016/2017 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

6 

3 

1 

Pridaná 1 hodiny 

 

 

Človek a príroda 

 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

2 

2 

1 

Pridaná 1 hodiny 

 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

2 

1 

1 

 

 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

Človek a hodnoty 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1,5 hodina 

 

Človek a svet práce 

Svet práce 

Technika 

0,5                                 

0,5 

                                  

 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

6 

 

 

Pridané 2 hodiny 

 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výchova umením 

 

                                   -0,5 

 

 

Pridaná 0,5 

hodiny/vyučovaná 

v 8.ročníku 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

 30 6,5 – 0.5 
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9. ročník od škol. roka 2017/2018 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

6 

3 

1 

Pridaná 1 hodiny 

 

 

Človek a príroda 

 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

1 

2 

1 

 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

3 

1 

1 

Pridaná 1 hodina 

 

Pridaná 0,5 hodiny 

 

Človek a hodnoty 

 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

Pridaná 1,5 hodina 

 

Človek a svet práce 

Svet práce 

Technika 

0,5                                 

0,5 

                                  

 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

Informatika 

 

6 

 

 

Pridané 2 hodiny 

 

 

Umenie a kultúra 

 

 

Výchova umením 

 

                                   -0,5 

 

 

Pridaná 0,5 

hodiny/vyučovaná 

v 8.ročníku 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

 

Spolu 

 30 6,5 – 0.5 

 

 
 
 
 
 


