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                            ŠKOLA PRE KAŽDÉHO –          
                 ŠKOLA  PRE  VŠETKÝCH 
 
 
     Tento názov nie je náhodný. Vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu našej 
školy. Naša škola aj v minulosti ako aj dnes je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov 
a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako 
osobnosti, širokou ponukou, diferencovaným prístupom, vzťahom v škole, naplňovaním 
najzákladnejších potrieb, spoločnými stretnutiami učitelia, rodičia a žiaci, zapojením školy do 
verejného života, schopnosť slobodnej a tvorivej práce, samostatného myslenia 
a zodpovedného rozhodovania. 
    Náš vzdelávací program kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca. 
Pre úspešný rozvoj našich žiakov sústreďuje sa  na rozvoj komunikačných schopností 
a jazykovú gramotnosť, úspech dosahujeme na základe delenia skupín v každom ročníku.   
Značný dôraz sa kladie na informačno – komunikačné schopnosti a spôsobilosť chápať 
kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry /dramatická výchova/, 
schopnosti v ovládaní IKT   
 
Špecifikácia základných priorít školského vzdelávacieho programu: 

� Zdravý životný štýl / hygiena školského prostredia, pitný režim, pohybové-
relaxačné cvičenia počas prestávok, spolupráca so školskou jedálňou, zmysluplné 
využívanie voľného času žiakov, ponuka činnosti záujmových krúžkov, 
preventívny protidrogový program, plavecké kurzy, lyžiarsko-výcvikové kurzy, 
školy v prírode, besedy a pod. 

� Prehlbovanie jazykových a komunikačných zručností /výuka cudzích 
jazykov od 1. ročníka, ponuka výuky dvoch cudzích jazykov od 6. ročníka, 
kontakty s partnerskými školami – Taliansko, jazykové pobyty do rakúskych 
Álp, jazykové vzdelávanie učiteľov, exkurzie, projekty 

� Výchova kultúrneho diváka, čitateľa a užívateľa informačných 
a komunikačných technológií /podpora činnosti žiackej knižnice, pravidelné 
výstavy a relácie k významným výročiam, návšteva divadla, múzeí, besedy 
v mestskej knižnici, recitačné a spevácke súťaže, projekt KnihoMolkovia 
v knižnice, rozhlasový krúžok CRAZY, prístup počítačov v triedach, výuka 
výpočtovej techniky od 1. ročníka, ponuka voliteľných a nepovinných predmetov 
so zameraním na informatiku, delenie skupín, denná možnosť voľného prístupu 
k využívaniu IKT 

� Otvorená škola /prezentácia školy na verejnosti, podpora akcií v meste, Dni 
otvorených dverí, akcie pre rodičov a verejnosť, spolupráca s rodičovskou radou, 
konzultačné hodiny pre rodičov, zápis do 1. roč., rozlúčka žiakov 9. roč., 
spolupráca so školským parlamentom, športové akcie/ 

� Estetická výchova /návštevy výstav, divadelných predstavení, koncertov 
a pod., udržovanie tradícií, akadémie, vystúpenia, možnosť voľby povinne 
voliteľných a nepovinných predmetov, ponuka záujmových krúžkov, súťaže, 
estetizácia školského prostredia 

� Environmentálna výchova /šetrenie elektrickou energiou, zber separovaného 
zberu, učebňa v prírode, Deň Zeme a pod./ 



 
 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
  

1. 1.Charakteristika žiakov 
                           

Základná škola Školský klub detí Školská jedáleň 
Počet tried: 22 Počet oddelení: 3 Počet stravníkov: 
 I. stupeň:   9 tried Počet žiakov: 114  Z toho žiakov:  
II. stupeň: 13 tried Počet žiakov 

v oddelení: 38 
 

Počet žiakov: 502   
Počet žiakov na I. stupni:  213   
Počet žiakov na II. stupni: 289    

  
Žiaci   

Chlapci:    249 Dochádzajúci žiaci: 259  
Dievčatá:  253   
Žiaci so  ŠVVP: 24 Každý žiak so ŠVVP má 

vypracovaný individuálny 
vzdelávací program 
v spolupráci so ŠPP 

 

 
Dochádzajúci žiaci: 
 
Budulov 21 
Peder   4 
Dvorníky 11 
Žarnov   3 
Hosťovce   1 
Poproč   5 
Debraď 17 
Turňa nad Bodvou 10 
Zádiel   3 
Drienovec 86 
Jasov 13 
Buzica   3 
Cestice   5 
Hatiny   9 
Vyšný Lanec   1 
Janík 17 
Mokrance 41 
Veľká Ida   2 
Čečejovce   3 
Hrhov   2 
Medzev   1 
Perín   1 



 
1. 2. Vzdelávanie tried podľa učebných plánov 

                                
I. A, I. B Primárne vzdelávanie ISCED 1 
II. A, II. B, II. C Základný variant 
III. A, III. B Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 

a informatiky 
IV. A Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 3. -9. 

roč. ZŠ 
IV. B Základný variant 
V. A Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 
V. B Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 
VI. A Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 3. -9. 

roč. ZŠ 
VI. B Variant 2 
VI. C Variant 2 
VII. A Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 3. – 9. 

roč. ZŠ 
VII. B Variant 2 
VII. C Variant 2 
VIII. A Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 3. – 9. 

roč. ZŠ 
VIII. B Variant 2 
VIII. C Variant 2 
IX. A Variant 2 
IX. B Variant 2 

 
 
 

1. 3. Počet žiakov v jednotlivých triedach 
 

Triedy Počet žiakov Poznámky 
ISCED 1 – Primárne vzdelávanie          52 

 
1. stupeň 

ISCED 2 – Nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

         52 2. stupeň 

Základný variant          86 1. stupeň 
Rozšírené vyučovanie cudzích 
jazykov a informatiky  

         48   1. stupeň 

Rozšírené vyučovanie cudzích 
jazykov 3. – 9. roč. 

        106 1. a 2. stupeň 

Variant 2         158  2. stupeň 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. 4. Charakteristika pedagogického zboru 

 
     Pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti učiteľov sú stavebným 
kameňom kvalitného vzdelávania. Pedagogický zbor Základnej školy, ČSA 15 v Moldave nad 
Bodvou tvoria riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy, 32 učiteľov a 3 vychovávateľky  
ŠKD. Pedagogický zbor je vekovo pestrý od mladých spolupracovníkov až po skúsených 
pedagogických zamestnancov. Voliteľné predmety v rámci školského vzdelávacieho 
programu  na I. a II. stupni základnej školy sú vyučované kvalifikovanými pedagógmi a ich 
odborno-pedagogická spôsobilosť je na vysokej úrovni. 
I. stupeň: počet pedagogických zamestnancov : 10 – kvalifikovaných 1 
                                                                                   -  nekvalifikovaných 1 /zastupovanie MD/ 
II. stupeň: počet pedagogických zamestnancov : 20 – kvalifikovaných 19 
                                                                                    - nekvalifikovaných 1 
 
    Základná škola zabezpečuje odborné poradenstvo školského psychológa v spolupráci 
s Pedagogicko-psychologickou poradňou Slovenskej jednoty 25 v Košiciach, odborné 
poradenstvo špeciálneho psychológa v spolupráci so Špeciálno pedagogicko-psychologickou 
poradňou, Bocatiova v Košiciach.  
 
    Prvoradým cieľom našej  školy je podporovať  zdravý životný štýl, environmentálnu 
výchovu, zdravé rodinné prostredie a bojovať proti akýmkoľvek formám drogovej závislosti 
a k tomu nám prispieva aj práca výchovného poradcu, koordinátora protidrogovej 
prevencie, environmentálnej výchovy a koordinátora výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu.                       
 
     Prioritnou úlohou školy je nevyhnutné, aby každý pedagogický a odborný zamestnanec 
mal záujem sa neustále vzdelávať, zdokonaľovať svoje majstrovstvo.  
     Základná škola vypracovala svoj školský systém ďalšieho vzdelávania pedagogických 
a odborných zamestnancov, ktorý sa nachádza v pláne práce školy. Obsah ďalšieho 
vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je zameraný na udržanie a zvyšovanie 
pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov. Zahŕňa najmä inovácie v odbore, 
inovácie v pedagogike a príbuzných vedách, didaktike jednotlivých vyučovacích predmetov, 
efektívne postupy výchovy a vzdelávania mládeže, ako aj zásadné problémy nášho školstva. 
V školskom roku 2008/2009 ide o zavedenie zákona o výchove a vzdelávaní, Štátnych 
vzdelávacích programov a tvorbu Školských vzdelávacích programov. 
Ciele ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov: 

� Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 
tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

� Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre 
rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba 
štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie 

� Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti 

� Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 
prostriedkami: videotechnikou, IKT, multimédiami a pod. 

 
    Pre podporu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola spolupracuje 
s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom 
v Trenčíne, Štátnym pedagogickým ústavom v Banskej Bystrici   



 
1. 5. Vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov 

      
Názov vzdelávacej aktivity Účasť 
Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa 100 % 
Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 
komunikačných  zručností, manažmentu a marketingu školy 

  75 % 

Tvorivosť vo výtvarnej a pracovnej výchove  1 učiteľ 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti   1 učiteľ 
Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných 
technológiách 

   85 % 

Etická výchova 100 % 
vyučujúce 
1. stupňa 

Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov 2 učitelia 
Rozširujúce vzdelávanie 2 učitelia 
Doplňujúce/rozširujúce vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích 
jazykov  

2 učitelia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. 6. Priestorové a materiálno - technické podmienky školy 

 
          Budova Základnej školy sa nachádza na Ulici ČSA 15 v Moldave nad Bodvou a bola 
postavená v roku 1973. Je úplnou školou s ročníkmi od 1. – 9.  
 
     Celkový počet tried – 35. Vyučovanie prebieha v hlavnej budove a v budove ŠKD, kde sa 
uskutočňuje vyučovanie  žiakov 1. a 2. ročníka. V tejto budove sa nachádza aj školská jedáleň 
a 3 oddelenia ŠKD.  
     Hlavná budova slúži pre žiakov 2. stupňa a  vyšším triedam 1. stupňa. V tejto budove sídli 
aj vedenie školy a v tejto budove sa nachádzajú tieto odborné učebne: 
 

� chémie 
� prírodopisu 
� fyziky 
� pestovateľských prác 
� 2 učebne výpočtovej techniky /vybavené 20 počítačmi, notebookom 

a datavideoprojektorom/ 
� hudobnej výchovy /vybavené CD, TV, DVD/ 
� jazykové laboratórium /so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov/ 
� multifunkčná miestnosť spolu so školskou knižnicou /vybavená TV, CD, DVD, 

videorekordérom, počítačom/ 
� polyfunkčná miestnosť určená na pracovné stretnutia učiteľov, stretnutia 

s rodičmi, prezentácie, školenia a pod. /vybavená notebookom, 
datavideoprojektorom, TV DVD/ 

 
    V budove ŠKD sa nachádza okrem klasických tried aj odborná učebňa: výpočtovej 
techniky /10 počítačov/, hudobnej výchovy a gymnastická učebňa. 
 
    Na športovanie žiaci využívajú – telocvičňu, posilňovňu, futbalové ihrisko, atletickú 
dráhu, volejbalové a basketbalové ihrisko a doskočisko. 
 
     Tieto odborné učebne spolu s obrovským športovým areálom  umožňujú plne realizovať 
učebné osnovy.                                                
Vybavenie kabinetov je však potrebné neustále vybavovať modernejšími učebnými 
pomôckami, pretože mnohé učebné pomôcky pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. 
 
    Škola má k dispozícii ešte:  

� altánok v átriu školy 
� školský bufet 
� školskú jedáleň 
� 4 zborovne 
� 14 kabinetov 
� miestnosť pre školského psychológa 
� školskú cvičnú kuchyňu  

 
 
 
 
 



 
1. 7. Škola ako životný priestor 

 
 
  
     Vedenie školy v spolupráci so všetkými pedagogickými, ale aj nepedagogickými 
zamestnancami sa snaží o to, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie. 
Práve preto sa snažíme o estetickú úpravu tried a odborných učební. Neustále sa obnovujú 
tematické nástenky na chodbách školy, aktualizuje sa Parlamentný dom, nástenka Naše  
úspechy a neustále sa prinášajú aktuálne informácie o aktivitách školy či na nástenkách, 
v školskom časopise Čítaj ma alebo v informačnom bulletine.  
     V letných mesiacoch sa žiaci počas prestávok zdržujú v átriu školy, kde sa v príjemnom 
prostredí nachádza altánok, jazierko a pódium. 
     Učitelia počas prestávok môžu relaxovať a pripravovať sa na vyučovanie v štyroch 
zborovniach.  
     Žiaci v popoludňajších hodinách v ŠKD, ktorý je základným článkom zariadenia výchovy 
mimo vyučovania majú zabezpečenú záujmovú činnosť, odpočinok, ale aj rekreáciu  
v príjemnom, svetlom prostredí vybavenom výpočtovou technikou, TV, DVD a pod., 
nechýbajú im ani spoločenské hry, či ponuka zaujímavých kníh. Vhodné striedanie práce 
a odpočinku prospieva k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učia sa 
ušľachtilej zábave, pomáhajú uspokojovať a rozvíjať svoje kultúrne potreby a rôzne záujmy.  
    Rodičia so svojimi deťmi alebo s vyučujúcimi majú možnosť sa stretnúť v príjemnom 
prostredí vo vstupnej miestnosti  školy. 
    Cieľom našej školy je, aby sa neustále budovala priateľská atmosféra medzi žiakmi 
navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, pedagógmi a rodičmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

vzdelávaní 
 
     Nevyhnutnosťou pre realizáciu Štátneho vzdelávacieho programu  je zabezpečenie 
vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu 
vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební /tried/ a ostatných 
priestorov školy podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, 
vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného 
nábytku.  Zabezpečuje sa vhodný stravovací a pitný režim žiakov /podľa vekových 
a individuálnych potrieb žiakov/ 
 
   
             Režim dňa: 
           
 7, 30 nástup učiteľov na dozor 
 7, 35 odchod žiakov zo šatní do tried  
 7, 45 prvé zvonenie 
 7, 50 druhé zvonenie, začiatok 

vyučovania 
 7, 50 –   8, 35 1. vyučovacia hodina 
 8, 35 –   8, 45 malá prestávka 
 8, 45 –   9, 30 2. vyučovacia hodina 
 9, 30 –   9, 50 veľká prestávka 
 9, 50 –  10, 35 3. vyučovacia hodina 
10, 35 – 10, 45 malá prestávka 
10, 45 -  11, 30  4. vyučovacia hodina 
11, 30 – 11, 40 malá prestávka 
11, 40 -  12, 25 5. vyučovacia hodina 
12, 25 – 12, 35 malá prestávka 
12, 35 – 13, 20 6. vyučovacia hodina 
13, 20 -  14, 00 obedňajšia prestávka 
14, 00 – 15, 30 poobedňajšie vyučovanie 
 

- nepovinné predmety 
- krúžková činnosť 

 
 
 
     Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna  ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť 
prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na ošetrujúceho lekára, 
či iných špecialistov.  
     Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vykonáva v deň nástupu 
žiakov do školy počas triednickej hodiny a v rámci úvodných hodín predmetov vyžadujúcich 
ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci zamestnancov školy sa uskutočňujú podľa pravidelného harmonogramu.  
     Zabezpečujú sa pravidelné kontroly o ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné 
kontroly bezpečnosti  a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 
 



 
1. 9. Dlhodobé projekty školy 

 
Zrealizované projekty: 
 
Otvorená škola – IKT  
Otvorená škola – šport  
Partnerstvo a priateľstvo 
obyvateľov Moldavy a Encsu 

 

Otvárame brány školy  
Obnovíme športoviská   
Projekt SPP  
Učebňa v prírode  
Knihomolkovia v knižnici  
Multimediálna učebňa 
 

 

SABI  
 
 Študijné pobyty: 
Jazykový pobyt – Rakúske Alpy Výuka AJ a NJ 
Medzinárodný projekt Obraz iných Taliansko- Slovensko – 

spolupráca a študijno-výmenný pobyt 
žiaci ZŠ a žiaci školy v Taliansku 

 
 
Podané projekty: 
Rekonštrukcia budovy z ESF   Podaný zriaďovateľom školy na 35 mil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. 10. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 
 
    Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi je mimoriadne významná nielen pre školu, ale 
hlavne pre verejnosť a dobré meno školy. 
     Rodičia dostávajú informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí 
prostredníctvo žiackych knižiek, www. stránky školy, triednych rodičovských združení, 
konzultačných dní, prípadne osobne či telefonicky podľa želania rodičov. Pre rodičov 
budúcich prvákov škola pripravuje každoročne Deň otvorených dverí, Pasovačku prvákov pre 
prvákov školy a pod.  
Spolupráca s rodičmi: 

- finančná podpora a účasť  pri organizovaní súťaží a podujatí organizovaných 
školou. 

 
� Otvorenie školského roka 
� Uvítanie prvákov 
� Pasovačka prvákov 
� Beží celá rodina 
� Beh Terryho Foxa 
� Umelecko-recitačné súťaže 
� Vedomostné súťaže 
� Športové súťaže 
� Vianočná besiedka 
� Maškarný ples 
� Lyžiarsky kurz 
� Škola v prírode 
� Deň otvorených dverí 
� Deň matiek 
� Literárna kaviareň 
� Rozlúčka žiakov 9. roč. 
� Deň detí  

 
- čerpanie 2 % na nákup učebných pomôcok, pomoc pri realizovaní odborných učební 
 
Spolupráca s organizáciami v meste: 
 
CVČ – CVRČEK Záujmová a odborná činnosť, súťaže, besedy 
MsKs Výchovné koncerty a kultúrne podujatia 
MsK Besedy a spoločenské kvízy 
Mestská televízia Propagácia podujatí školy, zviditeľňovanie školy medzi 

občanmi mesta a rodičmi  
Mestský úrad – zriaďovateľ 
školy 

Vzájomná spolupráca pri riadení a činnosti školy 

Úrad práce, soc. vecí 
a rodiny 

Aktivačné práce, absolventská prax 
 

Pedagogicko-psychologická 
poradňa 

Pomoc pri diagnostikovaní žiakov, pomoc rodičom 
a pedagógom 

Špeciálno-pedagogická Pomoc pri špeciálno pedagogicko-výchovných problémoch 



poradňa u žiakov 
Ekoinvent Pomoc pri ochrane životného prostredia 
Agro-milk Pomoc pri ochrane životného prostredia 
ZUŠ Spoločensko-kultúrne podujatia 
Školský úrad Pomoc pri výchovno-vzdelávacom procese 
Slovenský rozhlas Propagácia činnosti školy 
MPC – Prešov Školenia a kurzy 
Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ v Košiciach 

Pedagogická prax 

Prešovská univerzita Pedagogická prax 
MŠ v Moldave, Budulove, 
Drienovciach 

Úzka spolupráca pri zaškoľovaní detí pred nástupom do I. 
ročníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 .Charakteristika školského vzdelávacieho 
programu 

 
 

Prvý stupeň základnej školy  - primárne vzdelávanie – ISCED 1 
 
     Program primárneho vzdelávania má zabezpečiť hladký prechod z predškolského 
vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania 
poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania a vlastných skúseností. 
     Východiskovým bodom sú aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy 
a záujmy rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho 
budúci akademický a sociálny úspech. Školský vzdelávací program je založený na princípe 
postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní skúseností z pozorovania a zažitia aktivít 
a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym 
a prírodným prostredím. 
     V tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté 
skúsenosti a zážitky z hravého a učebného prostredia rovesníkov. Osobne je dôležité 
poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, 
pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti. 
     Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu 
v skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej 
skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty. 
     Práca v primárnej triede je organizovaná tematicky s prirodzeným začlenením 
interaktívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie sekundárne 
vzdelávanie. Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 
/zdravotných, sociálnych a učebných/ a rozpoznanie a podchytenie špecifických potrieb, 
záujmov a schopností /vrátane nadania a talentu/ žiakov. Dôležité je podchytenie žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
     Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené 
prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať 
možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho 
rozvoju.     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Druhý stupeň základnej školy . nižšie sekundárne vzdelávanie – 
ISCED 2 

 
     Cieľom nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu 
z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. 
      Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinovaný /medzipredmetový/ 
prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilosti žiakov a rozvoj ich analytických a kritických 
schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri 
získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji spôsobilosti žiakov. 
      Nevyhnutnou súčasťou  cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov 
zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich 
schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne 
rozhodnutie o ďalšom – vyššom sekundárnom vzdelávaní 
. 
 

2. 1. Pedagogický princíp školy 
 

 
Všeobecné ciele školy:  v prvých týždňoch septembra  
 

� vytvoriť dobrý tím v triede, na rozvíjanie sebapoznania  a sebahodnotenia 
žiaka 

� získať dobrý učebný štýl, poznať svoje silné a svoje slabé stránky 
� ako odbúrať trému a stres 
� zlé návyky pri učení 
� viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo 

pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní 
celoživotne sa vzdelávať 

� žiakov vychovávať k zodpovednosti a samostatnosti 
� pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je  vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program 
 
 
2. 2. Ciele primárneho vzdelávania: 

� 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 učiť sa a poznávať seba samého 

� podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym 
riešením problémov 

� vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, 
hodnotiť /vyberať a rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia 
a sebareflexie 



� podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä 
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si 
sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, obyvateľom 
mesta a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu 

� 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 

 
     V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, 
matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti 
v oblasti digitálnej gramotnosti /informačno-komunikačné technológie/, jazyková 
gramotnosť, spôsobilosť učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne 
a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa 
prostriedkami danej kultúry /dramatická výchova/. 
 
 
 
 
2. 3.  Ciele nižšieho sekundárneho vzdelávania: 
      Hlavným cieľom je, aby žiaci získali:                                  

� primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné 
vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu celoživotného učenia sa, 

� jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 
� záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti 

 
     Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

� osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytované školou, 
� mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 
� osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa, 
� osvojenie si základov komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 
� mať rešpekt  k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu, 
� dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností 

a bolo mu umožnené zažiť úspech  
� pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému 
vzdelávaniu 

� dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole 
� zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so 

zreteľom na možnosti školy, so zameraní na komunikatívnosť 
a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov 

� formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, 
emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie 

� vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov 
� v spolupráci s rodičmi žiakov vychovávať pracovitých, zodpovedných, 

morálne vyspelých a slobodných ľudí 
 
 
 
 



 
 
 

3 .Zameranie školy a stupeň vzdelania 
 

ŠKOLA PRE KAŽDÉHO – ŠKOLA  PRE  VŠETKÝCH 
 
     Tento názov nie je náhodný. Vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu našej 
školy. Naša škola aj v minulosti ako aj dnes je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov 
a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako 
osobnosti, širokou ponukou, diferencovaným prístupom, vzťahom v škole, naplňovaním 
najzákladnejších potrieb, spoločnými stretnutiami učiteľov, rodičov a žiakov, zapojením školy 
do verejného života, schopnosťou slobodnej a tvorivej práce, samostatného myslenia 
a zodpovedného rozhodovania. 
    Náš vzdelávací program kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca. 
Pre úspešný rozvoj našich žiakov sústreďuje sa  na rozvoj komunikačných schopností 
a jazykovú gramotnosť, úspech dosahujeme na základe delenia skupín v každom ročníku.   
Značný dôraz sa kladie na informačno – komunikačné schopnosti a spôsobilosť chápať 
kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry /dramatická výchova/   
 
Špecifikácia základných priorít školského vzdelávacieho programu: 

� Zdravý životný štýl / hygiena školského prostredia, pitný režim, pohybové-
relaxačné cvičenia počas prestávok, spolupráca so školskou jedálňou, zmysluplné 
využívanie voľného času žiakov, ponuka činnosti záujmových krúžkov, 
preventívny protidrogový program, plavecké kurzy, lyžiarsko-výcvikové kurzy, 
školy v prírode, besedy a pod. 

� Prehlbovanie jazykových a komunikačných zručností /výuka cudzích 
jazykov od 1. ročníka, ponuka výuky dvoch cudzích jazykov od 7. ročníka, 
kontakty s partnerskými školami – Taliansko, jazykové pobyty do rakúskych 
Álp, jazykové vzdelávanie učiteľov, exkurzie, projekty 

� Výchova kultúrneho diváka, čitateľa a užívateľa informačných 
a komunikačných technológií /podpora činnosti žiackej knižnice, pravidelné 
výstavy a relácie k významným výročiam, návšteva divadla, múzeí, besedy 
v mestskej knižnici, recitačné a spevácke súťaže, projekt KnihoMolkovia 
v knižnice, rozhlasový krúžok CRAZY, prístup počítačov v triedach, výuka 
výpočtovej techniky od 1. ročníka, ponuka voliteľných a nepovinných predmetov 
so zameraním na informatiku, delenie skupín, denná možnosť voľného prístupu 
k využívaniu IKT 

� Otvorená škola /prezentácia školy na verejnosti, podpora akcií v meste, Dni 
otvorených dverí, akcie pre rodičov a verejnosť, spolupráca s rodičovskou radou, 
konzultačné hodiny pre rodičov, zápis do 1. roč., rozlúčka žiakov 9. roč., 
spolupráca so školským parlamentom, športové akcie/ 

� Estetická výchova /návštevy výstav, divadelných predstavení, koncertov 
a pod., udržovanie tradícií, akadémie, vystúpenia, možnosť voľby povinne 
voliteľných a nepovinných predmetov, ponuka záujmových krúžkov, súťaže, 
estetizácia školského prostredia 



� Environmentálna výchova /šetrenie elektrickou energiou, zber separovaného 
zberu, učebňa v prírode, Deň Zeme a pod./    

 
 

   
3.1. Profil absolventa 

 
Stupeň vzdelávania  
ISCED 1 

- primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 
programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej  školy. Dokladom 
o získanom vzdelaní 1. stupňa  je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho 
vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho 
vzdelávania 

ISCED 2 
- nižšie sekundárne vzdelanie  získa žiak vysvedčenie doložkou so špeciálnym 

vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou  školou 
- v prípade ukončenia základného vzdelávania /povinnej školskej dochádzky/  na úrovni 

ISCED    2B  môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako 
nekvalifikovaný pracovník  

 
     Sme školou, ktorá sa nevzdáva, aby vzdelávanie sa  poskytovalo tak, aby žiaci potrebné 
vedomosti a zručnosti dokázali správne využiť pri nastavení úloh a povinností a úlohu 
a poslanie výchovy sme realizovali v takom smere, aby náš absolvent bol aj usilovný, 
svedomitý, samostatný a čestný.  
     Naším cieľom je, aby náš absolvent svojím vystupovaním robil dobré meno školy, vytváral 
dobré medziľudské vzťahy, bol schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine 
a v spoločnosti, bol schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať 
kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne  zdroje 
informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mal 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 starať sa o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, 
mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si 
vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj 
život. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. 1. 1. Profil absolventa – primárneho vzdelania 
 
     Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 
počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie 
účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Váži si seba aj druhých ľudí, je 
spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal 
základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. 
 
     Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci na konci programu primárneho 
vzdelávania, nie je ukončená. 
     Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

- socionálne komunikačné spôsobilosti 
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

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 doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať 
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky v rámci osobnej komunikácii 
- 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 

- spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a schopnosť používať matematické modely logického 
a priestorového myslenia a prezentácie 

- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú 
k systematizácii poznatkov 

- spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 
- žiak vie používať vybrané IKT pri vyučovaní a učení sa  
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na 

počítači 
- dokáže komunikovať pomocou elektronických médií   
- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu  
- spôsobilosť učiť sa učiť sa 
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- na základe poskytovaných  možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa 

a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu 

a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti 
- spôsobilosť riešiť problémy 
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie 

rozoznať ozajstný  problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa 
svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť  primeraným spôsobom 



- osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 
- vytvára  si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj, 
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni 

svoje fyzické a duševné zdravie, 
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 
- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytáraní triednych a celoškolských 

pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 
- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede 

a dobrých medziľudských vzťahov  
- spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky 
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusný 

postoj, 
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu 
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 
 
3. 1. 2.Profil absolventa – nižšieho sekundárneho stupňa 
 
     Profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré zahrňujú komplex 
vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi 
poznávať, účinne konať, hodnotiť a dorozumievať sa a porozumievať si, začleniť sa do 
spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť 
svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. 
     Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho /primárneho/ 
vzdelávania absolventi nižšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové 
spôsobilosti: 
 

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 
- je schopný využívať osvedčenie stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné 

a slabé stránky školy 
- dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách, 
- dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa, 
- sociálne komunikačné spôsobilosti 
- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikatívnosti 
- ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych  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, 

- spôsobilosť riešiť problémy 
- má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí 

a schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické 
operácie, dokáže  uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov, 



- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si 
svoje rozhodnutie, je si vedomý za svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej 
zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb 
a chýb iných, 

- spôsobilosti  občianske 
- chápe význam a podstatu legislatívnych 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 kultúrno-historické tradície a dedičstvo, 

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme 
ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, 

- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti, 
- spôsobilosti  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 do určitej miery regulovať 

svoje správanie, 
- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje 

svoj osobný rozvoj a osobné ciele, 
- spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich 

hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia, 
- vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu, 
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 
- spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky 
- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

IKT v iných predmetoch, 
- spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- navrhuje nové úlohy, nové riešenia,  vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, 

schopnosť plánovať a riadiť prácu. 
 

 
 

3. 1. 3.Pedagogické stratégie 
 
 
     Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické 
usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní 
a učení. Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, seminárov, diskusií, 
samostatných a tímových projektov, prezentácií. Dôraz sa kladie na samostatnosť 
a zodpovednosť za učenie.  
     Podporujeme blokové vyučovanie, ktoré zefektívni výučbu prepojením viacerých 
predmetov a zníži záťaž žiakov. 
     Chceme si všímať talent žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej 
možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie 
učiva. Dôležitým odporúčaním je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, 
najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 



 
 
 
3. 1.  4.Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

  
     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak , pre ktorého je potrebné 
zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Sú to podmienky, ktoré je 
potrebné zabezpečiť navyše okrem typických podmienok pre vzdelávanie žiakov. Špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovnej 
prevencie a poradenstva. 
      
     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 špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 
a/ žiak so zdravotným znevýhodnením, tj. 

- žiak so zdravotným postihnutím / s mentálnym postihnutím, so sluchovým 
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 
poruchami, s viacnásobným postihnutím/, 

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami /poruchou aktivity 
a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným 
psychomotorickým vývinom/, žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak 
s poruchou správania 

b/ žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 
c/ žiak s nadaním 
 
Ďalšie zdroje sú rôzneho druhu, predovšetkým: 
a/ zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní – včasná špeciálnopedagogická, 
psychologická, medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-
vzdelávacieho programu, individuálna a skupinová práca so žiakom, používanie špeciálnych 
metód a foriem vyučovania, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia 
alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej 
potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky., 
b/ materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 
kompenzačné pomôcky, prístroje a pod. 
c/ personálne – špeciálny pedagóg, školský psychológ, nižší počet žiakov v triede, v prípade 
integrovaného vzdelávania zníženie počtu žiakov v triede, vzdelávanie učiteľov a pod. 
d/ finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok  
 
 
Základné podmienky vzdelávania žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami 
 
     Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa 
kompetencií školské zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva na základe odborného 
vyšetrenia. 



     Žiak má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracúva škola 
spoločne so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Žiak môže mať 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas 
limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  
    Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede 
základnej školy má zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné 
podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. 
    Riaditeľ školy zabezpečuje systematickú spoluprácu školy so školským zariadením 
výchovnej prevencie a poradenstva a podľa potreby spolupracuje so špeciálnou školou. 
    Zabezpečuje sa spolupráca s rodičmi /vrátane ich informovaného súhlasu so zaradením 
dieťaťa do programu žiaka so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami/, pre žiaka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vypracúva 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. 

                
3. 1. 5.  Žiaci s nadaním: 

- zamerať školu na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania /intelektové, umelecké, 
športové, praktické/ 

- priestorové úpravy /vytvorenie tried na skupinové vyučovanie, vytvorenie 
špecializovaných učební/ 

- spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva 
- spolupráca s externými odborníkmi 
- spolupráca s rodičmi /vrátane ich informovaného súhlasu so zaradením dieťaťa do 

programu pre nadaných/ 
- doplniť predmety, prípadne vzdelávacie obsahy a témy, ktoré sa na škole vyučujú vo 

vzdelávaní nadaných žiakov nad rámec štátneho vzdelávacieho programu 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.Začlenenie prierezových tém 

  
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
Mediálna výchova 
Multikultúrna výchova 
Dopravná výchova 
Ochrana človeka a zdravia 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 
      Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú 
v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 
 
      Osobnostný a sociálny rozvoj sa bude realizovať formou kurzu so psychológom 
v septembri v časovej dotácii 15 hodín, na čo sa vyčlenili 3 dni 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality škola zameria na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 

  
5. 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 
     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
    Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  
    Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu. 
    Hodnotenie žiaka  budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 
budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 
znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon 
 

5. 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
  
     Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 
prideľovať na základe: 

a. Pozorovania /hospitácie/ 
b. Rozhovoru 
c. Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje /prospech, súťaže, didaktické testy 

a pod.( 
d. Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 
e. Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 
f. Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 
g. Vzájomné hodnotenia učiteľov – vzájomné hospitácie, otvorené hodiny 
h. Hodnotenie učiteľov žiakmi 

 

5. 3. Hodnotenie školy 
 
     Cieľom hodnotenia je: 

- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 
zvládajú požiadavky na ne kladené 

- aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené 
v ŠVP 

 
 



 
 
 
 
 
      Dôraz je kladený na:  

- konštatovanie úrovne stavu, 
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 
      Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy 
a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

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

- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola 
dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení 

 
 
Monitorujeme pravidelne: 

• podmienky na vzdelanie 
• spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 
• prostredie – klímu školy 
• priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania 
• úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
• výsledky vzdelávania 
• riadenie školy 
• úroveň výsledkov práce školy 

 
Kritériom pre nás je: 

• spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 
• kvalita výsledkov 

 
 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 
 

• dotazníky pre žiakov a rodičov 
• dotazníky pre žiakov 9. roč. /absolventov školy/ 
• analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 
• SWOT analýza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

VI. Školský učebný plán 
 
 

 ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín za 

týždeň 
 
           1.ročník 

Poznámky 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk 
a literatúra 

8  

 prvý cudzí jazyk   
 

2 
 

 2 

Príroda 
a spoločnosť 

prírodoveda 
 

0,5 + 1,5  1,5 

Človek a hodnoty Etická 
výchova/náboženská 
výchova 
 

0,5 + 0,5  0,5 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 4  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  
 Hudobná výchova 1  
 Dramatická 

výchova 
 

1 1 

Zdravie a pohyb telesná a športová 
výchova 

2  

Spolu  22  
 
 
      Na 1. stupni sme posilnili hodinové dotácie k vyučovacím predmetom prírodoveda 
o 1,5 hodiny, etickú a náboženskú výchovu o 0,5 hodín. 
      Od 1. ročníka sa zavádza vyučovanie cudzieho jazyka v počte 2 hodín a vyučovanie 
dramatickej výchovy v počte 1 hodina týždenne.        
        
 
 

 
 
 



 
 
 

Učebný plán pre 1.stupeň  ZŠ 
 
 

Počet hodín Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Poznámky 

    
Slovenský jazyk 
a literatúra 
 

8 8 8 8  
Jazyk a 
komunikácia 
 
 

 
Cudzí jazyk 

2 2 3 3 

 
 
 
 
Anglický jazyk 

 
Matematika 
 
 

4 4 4 4 

Matematika  a práca 
s informáciami 
 

Informatická výchova 
0 1 1 1 

 

Prírodoveda 2 1 2 2 Príroda a spoločnosť 
 Vlastiveda 0 1 1 2 

 

Človek a hodnoty 
 

Etická výchova/ 
Náboženská výchova 

1 1 1 1  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 0 0 0 1  
Výtvarná výchova 1 1 1 1 
Hudobná výchova 1 1 1 1 

 
Umenie a kultúra 
 Dramatická výchova 1 1 1 0 

 

Zdravie a pohyb 
 

Telesná výchova 
2 2 2 2  

       
Spolu  22 23 25 26  
 
Poznámky k učebnému plánu: 
 
Na I. stupni sme posilnili hodinové dotácie vyučovacích predmetov Matematika, /v 3. a 4. 
ročníku o 1vyučovaciu hodinu/, Slovenský jazyk a literatúra, /v 2.- 4.ročníku o 2 
vyučovacie hodiny/, Prírodoveda,  /v 1. ročníku o 1,5 a v 2.- 4. ročníku o 1vyučovaciu 
hodinu/ Vlastiveda, /v 3.a 4. ročníku o 1 vyučovaciu hodinu./ Etická a Náboženská výchova 
/v 1. ročníku o 0,5 vyučovacích hodín/.  
Posilnenie časovej dotácie predmetov je určené k realizácii projektov, ktoré zahrňujú 
tematické okruhy prierezových tém a  k doplneniu o rozširujúci vzdelávací obsah. 
Už od 1. ročníka ponúkame deťom povinný predmet Anglický jazyk s 2 hodinovou dotáciou. 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra poskytuje možnosti osvojenia si sociálnych 
komunikačných spôsobilostí, ktoré sa budú v 1.2. a 3.ročníku rozvíjať v novom predmete 
Dramatická výchova s 1 hodinovou dotáciou. Zaradenie tohto predmetu je v súlade 
s filozofiou školy vychovávať žiakov, ktorí sa dokážu súvisle, výstižne a kultivovane 



vyjadrovať, dokážu načúvať, náležite reagovať, vyjadriť svoj názor, uplatňujú ústretovú 
komunikáciu a dokážu kultúrne sa správať. 
Vo všetkých ročníkoch sa realizujú jednotlivé prierezové témy, ktoré sú začlenené do 
jednotlivých predmetov 
 

ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie 
 
 

 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

 
               V. A 

Poznámky 
 
 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra  

5  

 prvý cudzí jazyk 
 

3 + 2 2 

Človek a príroda Biológia 1 + 1 1 
Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 + 1 1 

 Geografia 1  
 občianska výchova 1  
Človek a hodnoty etická výchova 

/náboženská 
výchova/ 

1  

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 3,5 + 0,5 0,5 

 Informatika 0,5 + 0,5 0,5 
Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 + 1 1 
 Hudobná výchova 1  
Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 
2  

Spolu  27  
 
 
 
     Na 2. stupni v V.A triede sme posilnili prvý cudzí jazyk o 2 hodiny, biológiu o 1 hodinu, 
dejepis o 1 hodinu, matematiku o 0,5 hodín, informatiku o 0,5 hodín a výtvarnú výchovu 
o 1 hodinu.  
 
     Pre skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu sa predmety slovenský jazyk 
a literatúra a matematika budú vyučovať diferencovane v troch skupinách s dôrazom na 
individuálny prístup k jednotlivým žiakom.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 
 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín 

 
               V. B 

Poznámky 
 
 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra  

5  

 prvý cudzí jazyk 
 

3 + 1 1 

Človek a príroda Biológia 1 + 1 1 
Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 
 

1   

 Geografia 
 

1 + 1 1 

 občianska výchova 1  
Človek a hodnoty Etická výchova 

/náboženská 
výchova/ 

1  

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 3,5 + 0,5 0,5 

 Informatika 0,5 + 1,5 1,5 
Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 + 1 1 
 Hudobná výchova 1  
Zdravie a pohyb telesná a športová  

výchova 
2  

Spolu  27  
 
 
 
     V V. B triede sme rozšírili prvý cudzí jazyk o 1 hodinu, biológiu o 1 hodinu, geografiu 
o 1 hodinu, matematiku o 0,5 hodín, informatiku o 1,5  hodinu a výtvarnú výchovu o 1 
hodinu. 
 
 
     Pre skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu sa predmety slovenský jazyk 
a literatúra a matematika budú vyučovať diferencovane v troch skupinách s dôrazom na 
individuálny prístup k jednotlivým žiakom.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ISCED 2 – Rámcový učebný plán pre základné školy 
 
Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ ročník  
V. A 

5. 6. 7. 8. 9. Poznámky 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk 
a literatúra 

5 4 4 5 5  

 prvý cudzí jazyk 3+2 3+1 3+1 3 3  
 druhý cudzí jazyk  1+1 1+2 1+2 1+2  
Príroda 
a spoločnosť 

       

Človek 
a príroda 

Fyzika  1 1 2 1  

 Chémia  0,5+0,5 0,5+0,5 1 2  
 Biológia 1+1 1+1 1,5+0,5 1 2  
Človek 
a spoločnosť 

Dejepis 1+1 1+1 
 

1 1 2  

 Geografia 1 1 1 1 1  
 občianska výchova 1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5  
Človek 
a hodnoty 

Etická 
výchova/náboženská 
výchova 

1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5  

Matematika 
a práca 
s informáciami 

Matematika 3,5+0,5 4 3,5+0,5 4+1 4+1  

 Informatika 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5  
 Informatická 

výchova 
      

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

 1   1  

 svet práce   0,5+0,5 0,5+0,5   
 Technika   0,5+0,5 0,5+0,5   
Umenie 
a kultúra 

výtvarná výchova 1+1 1 1    

 hudobná výchova 1 1 1    
 výchova umením    0,5+0,5 0,5+0,5  
Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2  

Spolu povinná 
časť 

 21 23 24 24 24  

Školský 
vzdelávací 
program 

       

Voliteľné 
hodiny 

 6 6 6 6 6  

Spolu:  27 29 30 30 30  



povinná časť 
a voliteľné 
hodiny 
 
                      ISCED 2 – Rámcový učebný plán pre základné školy                                  
 
Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ ročník  
V. B 

5. 6. 7. 8. 9. Poznámky 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk 
a literatúra 

5 4 4 5 5  

 prvý cudzí jazyk 3+1 3 3 3 3  
 druhý cudzí jazyk  1+1 1+1 1+2 1+2  
Príroda 
a spoločnosť 

       

Človek 
a príroda 

Fyzika  1+1 1+1 2 1  

 Chémia  0,5+0,5 0,5+0,5 1 2  
 Biológia 1+1 1+1 1,5+ 

0,5 
1 1  

Človek 
a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2  

 Geografia 1+1 1+1 1+1 1 1  
 Občianska výchova 1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5  
Človek 
a hodnoty 

Etická 
výchova/náboženská 
výchova 

1  1 0,5+0,5 0,5+0,5  

Matematika 
a práca 
s informáciami 

Matematika 3,5+0,5 4 3,5+0,5 4+1 4+1  

 Informatika 0,5+1,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5  
 Informatická 

výchova 
      

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

 1   1  

 svet práce   0,5+0,5 0,5+0.5   
 Technika   0,5+0,5 0,5+0,5   
Umenie 
a kultúra 

výtvarná výchova 1+1      

 hudobná výchova 1 1 1    
 výchova umením    0,5+0,5 0,5+0,5  
Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2  

Spolu povinná 
časť 

 21 23 24 24 24  

Školský 
vzdelávací 
program 

       

Voliteľné 
hodiny 

 6 6 6 6 6  



Spolu: 
povinná 
časť+voliteľné 
hodiny 

 27 29 30 30 30  

VII. Učebné osnovy 
 

     Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo 
Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 
 
Obsahujú 

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam obsahu vzdelávania 
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí. 
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenie s inými predmetmi. 
4. Požiadavky na výstup. 
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, 

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

7. Rozpis učiva predmetu 
8. Hodnotenie predmetu.  
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