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1 Všeobecná charakteristika školy 
 

1.1 Veľkosť školy 

 

Základná škola s materskou školou v Tulčíku bola zriadená obcou Tulčík 1. 10. 2004.                        

Jej neoddeliteľnou súčasťou je dvojtriedna materská škola, plnoorganizovaná základná škola s deviatimi 

ročníkmi, školský klub detí a školská jedáleň pre MŠ a  školská jedáleň pre ZŠ. 

1.2 Charakteristika žiakov 

 

Základnú školu s materskou školou navštevujú v prevažnej miere žiaci z obce Tulčík,                             

ale aj z okolitých obcí Fulianka, Demjata a Záhradné. Do školy dochádzajú prevažne vlakom, ale 

využívajú aj autobusovú dopravu, resp. individuálnu dopravu autom.  

Škola dlhé roky dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Dôkazom veľmi dobrej 

prípravy žiakov, aj na základe využívania inovatívnych foriem práce a s podporou IKT, je úspešné 

zvládnutie prijímacích pohovorov, následné štúdium na 8-ročných gymnáziách, bilingválnych gymnáziách, 

ďalších SŠ a následne aj ich úspešné uplatnenie v praktickom živote. Naši žiaci dosahujú popri veľmi 

dobrých výsledkoch v olympiádach a v súťažiach aj výborné výsledky v celoplošnom testovaní žiakov                  

9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

V škole sa dlhodobo venujeme  vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a pri ich vzdelávaní spolupracujeme s CPPP v Prešove a špeciálnymi pedagógmi. Žiaci                        

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v bežných triedach. Tí žiaci, ktorých 

rodičia prejavili záujem o školské začlenenie (školskú integráciu), sú vzdelávaní podľa individuálneho 

výchovno – vzdelávacieho programu. Program je vypracovaný na základe odporučenia a v spolupráci       

so psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a vyučujúcimi jednotlivých predmetov. 

Koordinátorom spolupráce rodičov a školy je triedny učiteľ a výchovný poradca. Žiakom, ktorým bola 

diagnostikovaná porucha učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia) a podľa odborníkov nevyžadujú 

integráciu, vyučujúci pristupujú individuálne podľa potrieb žiaka. Aj tu uplatňujeme úzku spoluprácu         

s rodičmi, psychológom poradne a výchovným poradcom školy. 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

 

Výchovno-vzdelávací proces v škole zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.                         

4 učiteľky v MŠ, 10 učiteľov v ZŠ, 1 vychovávateľka v ŠKD, ktorí spĺňajú odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť. V škole vyučujú aj externí učitelia, ktorí učia druhý cudzí jazyk a náboženskú výchovu. 

Pedagógovia  zastávajú  funkciu výchovného poradcu, kronikára, knihovníka, sú koordinátormi - 

protidrogovej prevencie, čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy. 
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Vyučujúce prvého stupňa sa pravidelne stretávajú na metodických združeniach, kde riešia aktuálne 

výchovno-vzdelávacie problémy. Raz ročne sa koná MZ  v spolupráci s pedagógmi 

z neplnoorganizovaných ZŠ v mikroregióne. Pedagógovia 2. stupňa pracujú v dvoch predmetových 

komisiách. Vychovávateľka sa zúčastňuje metodických združení, ktoré organizujú vychovávateľky v ZŠ 

s MŠ v Kapušanoch. Väčšina vyučujúcich v MŠ a ZŠ absolvovala I. atestáciu alebo získala jej náhradu, II. 

atestáciu získali 4 vyučujúce. Pedagógovia našej školy sa zúčastňujú kontinuálneho  vzdelávania podľa 

potrieb školy a profesionálnej orientácie. Prioritnou úlohou školy je vytvorenie takých podmienok pre 

pedagogických zamestnancov, aby pedagógovia mali záujem o celoživotné vzdelávanie, aby si rozšírili 

kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Vedomosti, zručnosti, postoje, 

ktoré získajú absolvovaním  kontinuálneho vzdelávania, využívajú nielen pre osobnostný rozvoj,                      

ale hlavne na implementáciu do vyučovacieho procesu, na jeho inováciu a obohatenie. 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 

 

Na vzdelávanie v základnej škole sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky začatia plnenia 

povinnej školskej dochádzky, a o ktorého prijatie požiadal, na základe zápisu, zákonný zástupca. 

Vedenie školy a učitelia primárneho vzdelávania organizačne zabezpečujú zápis do 1. ročníka 

v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou. V rámci zápisu deti preukazujú nielen školskú zrelosť – 

matematické predstavy, jazykovú zručnosť, ale aj svoje osobnostné kvality. 

 

1.5 Dlhodobé projekty 

 

 Ovocie do škôl 

 Školské mlieko 

 Škola podporujúce zdravie 

 Škola priateľská deťom 

 Mladý záhradkár 

 Medzinárodný deň školských knižníc  

 Zober loptu a nie drogy 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického   testovania 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí 

 Erazmus+ 
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1.6  Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi 
 

Spolupráca s RŠ: 
 

Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú: štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy, 

z toho jeden rodič detí materskej školy, dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 

z toho jeden  z materskej školy, jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, štyria 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny 

rok, najmenej však trikrát ročne na riadnom zasadnutí. Riaditeľ školy  v súlade s plánom zasadaní 

predkladá rade školy príslušné materiály a to v písomnej forme   a v požadovanom množstve.                    

Na požiadanie predsedu rady  školy sa riaditeľ školy osobne zúčastňuje zasadnutí rady školy. 

Spolupráca s RR: 
 

Na začiatku školského roka uskutočňujeme plenárne zasadnutie rodičov a počas roka tri triedne 

rodičovské schôdzky. Podľa potreby uskutočňuje výchovný poradca stretnutia s rodičmi žiakov 

s vývinovými poruchami a s rodičmi žiakov 9. ročníka, z dôvodu poradenstva pri výbere strednej školy                  

a ďalšej profesijnej orientácii. 

Výbor RR má počet členov podľa počtu tried a zasadá podľa harmonogramu.  Rada rodičov                      

sa  podieľa na rôznych akciách organizovaných školou, poskytuje financie na exkurzie, knižné odmeny                         

pre žiakov, organizuje karneval a iné aktivity.  

 
Spolupráca so ŠJ:  

 

V rámci spolupráce so ŠJ na začiatku školského roka vypracovávame plán dozorov podľa 

vnútorného poriadku školy a zabezpečíme odvádzanie detí na stravu. Spolupracujeme s vedúcou ŠJ pri 

zabezpečovaní materiálneho vybavenia stravovne. Rodičov informujeme o odhlasovaní žiakov zo stravy, 

o jedálnom lístku a poplatku za stravu na internetovej stránke školy. Prostredníctvom členov stravovacej 

komisie realizujeme požiadavky a pripomienky žiakov, rodičov a zamestnancov školy. 

 

Spolupráca s inými organizáciami: 
 

Škola je otvorená potrebám mládeži a občanov poskytovaním priestorov telocvične a celého 

športového areálu školy športovému vyžitiu. Poskytujeme priestory ŠJ pre organizovanie  rôznych 

spoločenských podujatí. Vychádzame v ústrety obci a spoločenským organizáciám, ktoré sú jeho súčasťou. 

Aktívne spolupracujeme a  zapájame sa do  kultúrnych, spoločenských, športových a príležitostných 

podujatí, ktoré obec organizuje. 
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1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

 

Škola v súčasnosti disponuje 4 samostatnými budovami, z ktorých jedna je materská škola (mimo 

areálu základnej školy), základná škola, školská jedáleň pre ZŠ a zrekonštruovaná telocvičňa.  

V areáli školy sa nachádza futbalové ihrisko, tenisový kurt a dva altánky, ktoré slúžia ako učebne             

v prírode.  

V škole máme zriadenú jednu počítačovú učebňu, učebňu anglického jazyka a interaktívnu učebňu 

a kuchynku. Škola disponuje školskou knižnicou, ktorá využíva viac ako 5100 knižných titulov. 

Zámerom školy je zriadiť učebňu techniky a zariadiť ju príslušným materiálno-technickým 

vybavením. 

1.8 Škola ako životný priestor 

 

V našej škole sa prioritne zameriavame  na upravené a estetické prostredie tried, chodieb, školského 

areálu, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole, čo najpríjemnejšie. Veľký doraz kladieme na budovanie 

priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, budovanie dobrých medziľudských vzťahov medzi žiakmi 

a pedagógmi, k čomu sme dali priestor „žiackemu parlamentu“. Dokumenty,  aktuálne informácie 

a  aktivity školy  zverejňujeme na webovej stránke školy zssmstulcik.edupage.org - informačných 

tabuliach   a tematických nástenkách. 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

Pre zamestnancov a žiakov školy vytvárame základné podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Obmedzujeme riziká a faktory podmieňujúce vznik 

pracovných úrazov. Zabezpečujeme a prehodnocujeme nebezpečenstvá ohrozenia a riziká na pracoviskách. 

Pravidelne sledujeme a monitorujeme pracovné prostredie, zabezpečujeme pravidelné prehlbovanie 

vedomostí zamestnancov a žiakov z BOZP. Triedni učitelia, vyučujúci fyziky, chémie, telesnej výchovy, 

výtvarnej výchovy, technickej výchovy a vychovávateľka ŠKD na prvých vyučovacích hodinách 

a priebežne počas školského roka oboznamujú žiakov s pravidlami bezpečnosti a vnútorným poriadkom 

školy. Dvakrát do roka uskutočňujeme cvičné poplachy BOZP. Dodržiavame pravidelné termíny revízií 

a odstraňujeme zistené nedostatky. 
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2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

2.1 Pedagogické princípy školy – ciele výchovy a vzdelávania 

 
 

Výchovno–vzdelávaciu činnosť na našej škole smerujeme: 

 k príprave žiakov pre život,  

 k tvorivému a kritickému  mysleniu, 

 k tímovej kooperácii,  

 k interpersonálnej komunikácii,  

 k vzájomnému rešpektovaniu a úcte, 

 k rozvoju sebapoznania a sebahodnotenia.  

 

Škola vychováva tvorivú a vnímavú osobnosť dieťaťa, ktorá: 

- je flexibilná, tvorivá, komunikatívna, iniciatívna, 

- si rozvíja sociálne cítenie, emocionálnu integráciu a hodnotovú orientáciu, 

- vie vnímať skutočnosť okolo seba a orientuje sa v nej, 

- vie formulovať svoje myšlienky, 

- je schopná sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, 

- si formuje zdravý životný štýl, 

- si rozvíja poznatky a zručnosti  v cudzích jazykoch, 

- si zvyšuje funkčnú gramotnosť, 

- si rozvíja svoju pracovitosť a zodpovednosť za vlastné konanie 

 

Ciele školy: 

 vybudovať kvalitnú a perspektívnu inštitúciu v mikroregióne, 

 rozvíjať školu ako kultúrne, športové a spoločenské centrum v komunite, 

 budovať školu ako otvorené spoločenstvo detí, žiakov, rodičov a učiteľov, ktorého hlavným 

poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, 

 dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo m umožnené zažívať 

úspech, 

 zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní,   

 rešpektovať jedinečnosť dieťaťa a žiaka, dať možnosť osobného rozvoja, vytvárať podmienky na 

rozvoj komunikačných spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti, rozvíjať analytické myslenie, 

schopnosť tvorivo riešiť problémy, 



 

 

10 

 

 naučiť sa základom vedeckej práce a práce s rôznymi zdrojmi informácií, naučiť žiakov orientovať 

sa vo svete informácií, médií, financií, rozvíjať kľúčové kompetencie, 

 sústavne zlepšovať kultúru školy, vytvárať dobrú spoluprácu, pracovnú klímu, rešpektujúc 

osobnosť dieťaťa, 

 zintenzívniť prácu triedneho učiteľa, jeho snahu zamerať na formovanie dobrého kolektívu, 

podieľať sa na utváraní hodnotového systému žiakov, 

 rozvíjať počítačovú gramotnosť, vhodne využívať edukačné výukové programy, naučiť žiakov 

bezpečne pracovať s informáciami, 

 vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov so zameraním na komunikatívnosť 

a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, podporovať rozvoj talentu, 

 vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, prežívať a tvoriť v prostredí 

školy i mimo nej, rozvíjať kompetencie pre život. 

2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 
 

Poslaním našej školy je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať 

zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi a hodnotovým 

systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami, potrebnými na úspešný život v neustále sa 

meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti.  

Vychádzajúc zo SWOT analýzy môžeme  konštatovať, že v škole pracuje stabilný erudovaný 

kolektív pedagógov. Je však nevyhnutné aj zo strany pedagógov neustále sa vzdelávať a flexibilne 

reagovať na požiadavky spoločnosti, komunity a hlavne rodičov žiakov, aby sme aprobačne pokryli 

vyučovanie všetkých vyučovacích predmetov.   

Stabilné výsledky celoslovenských testovaní žiakov T5, T9 (neustále nad celoslovenským 

priemerom) svedčia o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu. Významnú úlohu v dosahovaní stabilných 

výsledkov v celoslovenských testovaniach žiakov a dobrých výsledkov prijímacích pohovorov                        

na stredných školách zohráva aj nízka naplnenosť v triedach, ktorá umožňuje individuálny prístup 

k žiakom. Naplnenosť v triedach pod minimálnym počtom požadovaným platnou legislatívou  však 

znamená nedostatočný príjem finančných prostriedkov pre optimálny chod školy. Demografický pokles 

populácie v regióne a odchod žiakov do mestských a prímestských škôl spôsobuje nenapĺňanie tried žiakmi. 

Úlohou pre všetky zainteresované strany je oslovovať rodičov žiakov v predškolskom zariadení,                   

ale aj v okolitých obciach a poukázať na kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky a rovnako prezentovať 

školu na verejnosti účasťou na rôznych podujatiach organizovaných obcou.  

Zameranie našej školy  chceme upriamiť na  zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka                     

v materinskom jazyku a vybranom cudzom jazyku, máme záujem motivovať žiaka prostredníctvom 

reálnych edukačných situácií vo vyučovaní a  pripraviť žiakov na praktický a samostatný život, prioritne 

chceme dosiahnuť aktívne zapájanie sa žiakov v procese vyučovania, ktoré umožňujú menšie skupiny 
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žiakov a nižší počet žiakov v triedach porovnaní s inými školami, chceme, aby každý žiak dostal 

príležitosť veku primerane ovládať prácu s počítačom, pracovať v tíme, zvládnuť neštandardné situácie, 

rešpektovať hodnoty demokratickej spoločnosti, rešpektovať a ďalej rozvíjať celú osobnosť, chceme 

naučiť žiakov samostatne a kriticky myslieť, konať zodpovedne voči sebe aj ostatným žiakom školy, 

učiteľom a ostatným obyvateľom obce. Chceme budovať školu rodinného typu, kde vládne čestnosť, 

spravodlivosť, zásadovosť, dôveryhodnosť, úprimnosť, odvaha, angažovanosť, usilovnosť, úcta, 

zodpovednosť, empatia, láskavosť, starostlivosť, súcit, šľachetnosť, trpezlivosť, porozumenie, priateľskosť, 

pokora, zdvorilosť, otvorenosť mysle a tolerancia. Našou snahou je priviesť žiakov k láske k prírode,            

k jej poznávaniu, pochopeniu a hlavne k dôslednej ochrane. Na základe poznávania historických udalostí, 

ale aj osobností našej obce priviesť žiakov k hrdosti k svojej obci, regiónu, krajine, k bohatým ľudovým 

tradíciám, ale aj k tolerancii, úcte voči iným národnostiam, náboženstvám, rasám. 

Naša škola zabezpečuje okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj rozmanitú mimoškolskú činnosť. 

Žiaci po vyučovaní môžu navštevovať školský klub detí, záujmové krúžky, majú k dispozícii školskú 

knižnicu s bohatým knižným fondom, svoje umelecké nadanie  môžu rozvíjať v základnej umeleckej škole 

(elokované pracovisko ZUŠ Raslavice), športový talent rozvíjame v zrekonštruovanej telocvični,                        

na tenisovom kurte a futbalovom ihrisku. 

 
Stupne vzdelania 
 

ISCED 1 - primárne vzdelanie – 1. stupeň základnej školy (1. – 4. ročník) 

 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie 

s doložkou. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni 

nižšieho sekundárneho vzdelávania.  

 

ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelanie – 2. stupeň základnej školy (5. – 9. ročník) 

 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku pre 

pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo odborne 

vzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú 

dochádzku). 

2.3 Profil absolventov 

Profil absolventa - ISCED 1 

 

Absolvent primárneho vzdelania  by mal mať osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

 

a) sociálne komunikačné kompetencie  
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 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  

 vie samostatne   písomne komunikovať, 

 dokáže sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, je schopný vyjadriť svoj názor  

a obhájiť ho, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi 

a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,   

 rieši konflikty pomocou dospelých alebo samostatne, 

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na  ne adekvátne reagovať 

podľa svojich možností,  

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti 

detí a dospelých, 

 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,  

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické 

vzťahy, 

 

b)   kompetencie (spôsobilosti) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh                 

z praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,  

 rozumie a používa  základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi 

predmetmi a javmi, 

 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať 

prírodu pre budúce generácie, 

 

c)  kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,  

 využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií               

a internetu, 

 vie používať vyučovacie programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 
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d)  kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 vláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, 

 

e)  kompetencia riešiť problémy 

 rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni a 

skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

 

f)  osobné, sociálne a občianske kompetencie  

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

 má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho, 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, 

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,  

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

voľného času, 

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

k dobrým medziľudským vzťahom, 

 

g) kompetencie 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 základné druhy umenia, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, rešpektuje vkus 

iných ľudí, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 
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 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

Kľúčové kompetencie majú slúžiť absolventovi primárneho vzdelania na výkon pracovných 

i mimopracovných aktivít. Absolvent má svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, vytvárať dobré 

medziľudské vzťahy, je schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine, v spoločnosti, stará sa o svoje 

fyzické a psychické zdravie. Má mať zvládnuté prvky vzdelávacieho programu do takej miery, aby 

kontinuálne a bez ťažkostí sa prispôsobil vzdelávaciemu programu nižšieho sekundárneho vzdelávania ZŠ. 

 

Profil absolventa – ISCED 2 

 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal mať osvojené kľúčové spôsobilosti, ktoré 

zahŕňajú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi 

poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských 

vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, 

rodinnom a osobnom živote. 

 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania  by mal mať osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

 

a) kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja, 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov i informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 

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

 

b) sociálne komunikačné kompetencie  

 dokáže využívať dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií, má 

adekvátny ústny a písomný prejav v spisovnom jazyku zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk obsahu 

vzdelávacích predmetov, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom, spisovnom a v dvoch cudzích jazykoch, 

 v komunikácií rešpektuje práva a povinnosti iných a je si vedomý osobnej zodpovednosti, 
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c) kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 

v oblasti vedy a techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, 

štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť argumentmi podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

d) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

e) kompetencie riešiť problémy 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy, 

 je otvorený získavaniu a využívaniu inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy             

na obhájenie svojich výsledkov, 

 dokáže spoznávať klady i zápory, pričom si uvedomuje riziko, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

f) kompetencie občianske 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného a národnostného    

kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

 dokáže prepojiť osobné záujmy v spojení so záujmami spoločnosti, 

 uvedomuje si svoje práva, práva iných ako aj svoje povinnosti, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 má predpoklady zapájať sa do verejného života, aktívne podporuje udržateľnosť         

kvality životného prostredia, 

 

g) kompetencie sociálne a personálne 

 dokáže reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

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

a potrebami, 
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 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť             

v tíme, 

 dokáže odhadnúť dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny 

v medziľudských vzťahoch, 

 

h) kompetencie pracovné  

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

a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny  

 chápe princípy podnikania, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 

     ch) kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom 

dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

 

i) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické a miestne tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, s výnimkou žiakov s poruchami 

správania, 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový 

charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného 

vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. Kľúčové kompetencie 

majú slúžiť absolventovi na výkon pracovných i mimopracovných aktivít. 

Absolvent by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, 

byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine, v spoločnosti, starať sa o svoje fyzické a psychické 

zdravie. 

2.4   Pedagogické stratégie 
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na dodržiavanie a usporiadanie obsahu 

vyučovania, na vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 
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kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť využívame motivačné metódy, ako je motivačné 

rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností 

žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú 

demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).  

Expozičné metódy využívame pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Používame rozprávanie 

(vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie 

učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a 

divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

demonštračnú metódu (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov           

a procesov), manipuláciu s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).  

Významné miesto majú problémové metódy - najmä heuristická metóda (učenie sa riešením 

problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom 

riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie 

teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov považujeme za dôležité aktivizujúce metódy, z nich hlavne diskusiu (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), situačnú 

metódu (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačnú metódu (sociálne 

učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry 

(sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma 

skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizáciu 

(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simuláciu (simulovanie, napodobňovanie 

životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozíciu 

(vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.)..  

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, 

(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, kvíz, domáce úlohy).  

Podrobnejšie využívanie metód a foriem práce je rozpracované v učebných osnovách jednotlivých 

predmetoch. 

2.5  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

Žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami  zaraďujeme do tried s ostatnými žiakmi  

a vzdelávame podľa individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy 

i výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám. Výchovno–vzdelávací program vypracováva triedny 

učiteľ,  vyučujúci daného predmetu a zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva so súhlasom rodiča. 

Nároky kladené na žiaka musia byť v súlade s jeho možnosťami a nemalo by prichádzať k ich 
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bezdôvodnému znižovaniu. Pri výchove a vzdelávaní žiakov ŠVVP rešpektujeme obmedzenia, ktoré              

sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávame také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť.                

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotíme negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré                  

sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom. 

2.6 Začlenenie prierezových tém 

 
Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami, sú začlenené do predmetov podľa svojho 

obsahu. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie,                  

ale zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru. Prispievajú              

k tomu, aby si žiaci rozšírili svoj rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Sú uvedené            

v učebných osnovách jednotlivých predmetov a môžu sa realizovať aj formou kurzu, exkurzie, výletu, 

projektu, triednickej hodiny a podobne.  

 

Používanie skratiek prierezových tém v učebných osnovách a tematicko výchovno-vzdelávacích plánoch:  

Dopravná výchova - DOV  

Environmentálna výchova - ENV  

Mediálna výchova - MEV  

Multikultúrna výchova - MUV  

Ochrana života a zdravia - OZZ  

Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - REV  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - VMR 

Finančná gramotnosť - FG  

 

Dopravná výchova  

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky, ale žiaľ niekedy                     

aj jej obeťami. Úlohou prierezovej témy je pripraviť žiakov na zodpovedný a samostatný pohyb na cestách, 

dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, či ako chodcov, korčuliarov, cyklistov, cestujúcich. Realizácia 

učebnej činnosti sa uskutočňuje: v spolupráci s dopravnou políciou v rámci besied a praktických ukážok,  

hravou formou hlavne v predmetoch TSV, VYV, VYU, OBN, HUV, formou triednickej hodiny, 

praktickým vyučovaním na účelových cvičeniach, formou poučenia pred každou školskou akciou - 

exkurzia, výlet, výchovný koncert a pod.  

 

Environmentálna výchova  

Vzhľadom na potreby súčasnosti sa vo všetkých ročníkoch vo väčšej miere zameriavame na rozvoj 

environmentálnej výchovy. Táto prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä BIO, CHEM, 
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GEO, DEJ, OBN, NAV, VYV. 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 a na 

celom svete. Žiaci získajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie 

alebo formujú ich kladný vzťah k prírode napr.: exkurziou - napr. ZOO, botanická záhrada, čistička 

odpadových vôd, výroba recyklovaného papiera, prírodné rezervácie, besedy, spolupráca s rôznymi 

organizáciami, výtvarné práce z odpadových materiálov, zapájanie sa do rôznych projektov a súťaží, 

separovanie odpadu pre recykláciu, šetrenie elektrickej energie a vody v priestoroch školy.  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

     Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, 

manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na 

utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v 

súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo 

životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a 

citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.  

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

- osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin 

jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a 

rodičovstva;  

- osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  

- uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

(každodennom) živote.  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov. Poskytuje                 

im základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné 

aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu, spoznával sám seba. Cieľom tejto prierezovej 

témy je pripraviť žiakov tak, aby si po skončení nižšieho stredného vzdelávania dokázali na základe 

svojich schopností a zručností, čo najlepšie vybrať svoju ďalšiu profesiu v živote. Žiaci sa učia uplatňovať 

svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných a rozvíjajú si schopnosti uplatňovať prevenciu 

sociálno-patologických javov. Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 

uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Všetky témy sa realizujú prakticky formou:  

modelových situácií, rozhovorov, hier a iných interaktívnych metód.  
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Ochrana života a zdravia  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie 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 pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom 

nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života. Žiakom 

sa v rámci tejto prierezovej témy poskytujú vedomosti a zručnosti k sebaochrane a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia života a zdravia napr.: samostatnou organizačnou formou vyučovania didaktické 

hry (1x ročne pre žiakov 1.stupňa), účelové cvičenia (2x ročne pre žiakov 2.stupňa), ktorých náplňou              

je zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, riešenie mimoriadnych situácií, výchova              

k bezpečnému správaniu, dopravná výchova, prípravou a účasťou na súťažiach so zdravotníckou 

tematikou, formou besedy s policajtmi Bezpečné správanie sa, formou školy v prírode, formou triednickej 

hodiny.  

Mediálna výchova  

Médiá sú jediným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje                  

a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci 

sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku sa v ňom orientovať, 

posudzovať mediálne šírené posolstvá. Žiaci si uvedomia aj negatívne vplyvy médií na ich osobnosť. 

 

Multikultúrna výchova  

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského                     

a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka 

globalizácii. Výrazne sa zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku a migrácia príslušníkov vzdialenejších                     

a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však v minulosti 

nezaznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes                         

je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, 

rasizmu, či xenofóbie. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie 

pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania           

vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

 

Regionálna výchova  

Prierezová téma Regionálna výchova úzko súvisí s prierezovou témou multikultúrna výchova,                

ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym 

dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov 
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predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Táto tému sa veľmi dobre realizuje aj formou  

exkurzie zameranej na spoznávanie regiónov Slovenska.  

 

Zaradenie prierezových tém do predmetov je rozpracované v Tematických výchovno - vzdelávacích 

plánoch jednotlivých predmetov. 

 

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.  

S cieľom rozvoja finančnej gramotnosti žiakov sú na škole implementované do výchovy a vzdelávania 

témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré sú zoradené do siedmych vybraných kategórií 

finančnej gramotnosti – Človek vo sfére peňazí; Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; Plánovanie a hospodárenie             

s peniazmi; Úver a dlh; Sporenie a investovanie; Riadenie rizika a poistenie. Rozpracovanie týchto tém, 

ako aj konkretizácia úloh, sú obsiahnuté v pláne práce školy a v pláne rozvoja finančnej gramotnosti školy, 

vypracovanými pre daný školský rok.  

Úlohy finančnej gramotnosti sú realizované v hlavnej miere vo vyučovacích predmetoch 

matematika, občianska výchova a v predmetoch s prírodovedným zameraním, ale podporujeme 

implementáciu do všetkých vyučovacích predmetov. Odporúčané témy sú rozpracované v pláne rozvoja 

finančnej gramotnosti školy, pričom sú začleňované nenásilne v súlade s preberaným učivom. Hlavnými 

metódami a formami práce sú rozhovory, hry, modelové situácie, hranie rolí, nástenky, plagáty, projekty 

a exkurzie do finančných inštitúcií.  

3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Vnútorný systém hodnotenie zameriavame na tri oblasti: 
 

 hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov, 

 vnútorný systém kontroly a hodnotenie zamestnancov, 

 hodnotenie školy. 

 

3.1  Hodnotenie 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 a návod, ako postupovať 

pri odstraňovaní nedostatkov.  
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Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov                          

na hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotenie budeme robiť na základe stanovených kritérií pre jednotlivé 

predmety, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Tieto kritériá sú schvaľované                      

na začiatku školského roka v jednotlivých MZ a PK.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 

brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

 

Hodnotenie predmetov  

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný. Známkou sú klasifikované všetky predmety okrem 

výchovných predmetov na primárnom stupni a okrem náboženskej výchovy na sekundárnom stupni 

vzdelávania, ktoré sú hodnotené slovne.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:  

 Priebežné hodnotenie v predmete sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov                     

a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter. Učiteľ zohľadňuje 

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť.  

 Celkové hodnotenie žiaka v predmete sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého 

polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností 

a návykov vo vyučovacom predmete.  

 

V procese hodnotenia učitelia uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektujú práva dieťaťa a humánne sa správajú voči žiakovi. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné 

výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito 

metódami, formami a prostriedkami:  

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,  

 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,  

 analýza výsledkov rôznych činností žiaka,  



 

 

23 

 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a 

dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,  

 žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a písomne 

najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého 

hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní 

učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných činností oznámi 

žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok rozvrhne učiteľ 

rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.  

 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:  

 známka za ústnu odpoveď,  

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, projekty,  

 posúdenie prejavov žiaka.  

 

Vzhľadom na osobitosti niektorých predmetov, sú používané aj alternatívne spôsoby hodnotenia                       

a klasifikácie ako bodovanie, práca na projekte, portfólio a ďalšie metódy a prostriedky, vhodné                     

pre jednotlivé predmety. 

 

3.2  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:  

 pozorovania (hospitácie), 

 rozhovoru, 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, úspešnosť prijatia žiakov na 

vyšší stupeň školy a pod), 

 sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. , 

 vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“), 

 porovnanie vstupných a výstupných previerok žiakov.  

3.3 Hodnotenie školy 

 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj širšia verejnosť získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, vyplývajúce zo Školského vzdelávacieho programu. 



 

 

24 

 

 

Školu hodnotíme podľa týchto kritérií: 

 

 materiálno-technické a priestorové podmienky, 

 personálne podmienky, 

 podmienky vo vyučovaní: organizácia, metódy a formy práce; 

 úspešnosť žiakov školy (percentuálny prospech/neprospech); 

 úspešná príprava nadaných a talentovaných žiakov na reprezentáciu školy, 

 práca so žiakmi so ŠVVP, 

 úspešnosť celoplošného testovania žiakov  9. a 5. ročníka, 

 úspešnosť umiestnenia žiakov na stredné školy (vyššie stredné vzdelanie), 

 úspešnosť formovania emocionálnej inteligencie, prosociálneho cítenia, kresťanských  

hodnôt a environmentálnych postojov žiakov, 

 vštepovanie vzťahu k miestnym kultúrnym tradíciám (aj v rámci regionálnej výchovy), 

 prezentácia školy na verejnosti (kultúrne, školské a mimoškolské aktivity), 

 koncepčnosť riadenia a plánovanie, plnenie cieľov a úloh iŠVP a iŠkVP, 

 kvalita vedenia pedagogickej dokumentácie, 

 dodržiavanie platnej školskej legislatívy. 
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4 Školský rámcový učebný plán 
 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie sekundárne vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. Σ 5. 6. 7. 8. 9. Σ 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8 
+1 

7 7 
 

31 
+1 

5 5 4 5 5 24 

Anglický jazyk 
 
+2 

 
+2 

3 3 6 
+4 

3 
+1 

3 
+1 

3 3 3 
+1 

15 
+3 

1. 2. cudzí jazyk 
       +2 +2 +2 +6 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 
4 4 4 4 16 4 

+1 
4 4 4 5 21 

+1 

Informatika 
  1 1 2 1 1 1 1  4 

Človek a príroda 

Prvouka 
1 2   3       

Prírodoveda 
  1 

+1 
2 3 

+1 
      

Fyzika 
      2 1 2 1 6 

Chémia 
       2 2 1 5 

Biológia 
     2 1 

+1 
2 1 

 
1 
+1 

7 
+2 

Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda 
  1 2 3       

Dejepis 
     1 1 

+1 
1 
+1 

1 
+1 

2 6 
+3 

Geografia 
     2 1 

+1 
1 
+1 

1 
 

1 
+1 

6 
+3 

Občianska náuka 
      1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/ 
Náboženská 
výchova 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet práce 

Pracovné 
vyučovanie 

  1 1 2       

Technika 
     1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 
1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

Výtvarná výchova 
2 2 1 

+1 
1 
+1 

6 
+1 

1 1 1 1 1 5 

Regionálna 
výchova 

      
+1 

    +1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

 
Základ 

20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

 Voľné 
(disponibilné) 
hodiny 

2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

 
Spolu 

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

 
1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 

Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok a možností školy 

nasledovne: Cudzie jazyky, Informatika a Technika spravidla do 17 žiakov; Etická výchova a Náboženská 

výchova do 20 žiakov, Telesná a športová výchova na 2. stupni do 25 žiakov.  

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

technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a 

Ekonomika domácnosti.  

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

4. Škola z rámca voliteľných hodín ponúkne žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov 

nemecký jazyk a ruský jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

5. Pri prestupe žiaka naša škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla 

v priebehu jedného školského roku.  

6. Škola pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeľuje hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy 

na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového 

počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov, pričom zachováva ich vnútornú logickú 

štruktúru a zásadu veku primeranosti.  

7. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový 

počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne 

zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  

8. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v 

triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa iŠVP, bodu 7.1. Výchova a 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

Vypracované na základe iRUP, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu 

pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 
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Disponibilné hodiny 

1. roč. Anglický jazyk / 2 hod. týždenne  Učebné osnovy nového predmetu sú uvedené v prílohe 1 

2. roč. Anglický jazyk / 2 hod. týždenne Učebné osnovy nového predmetu sú uvedené v prílohe 1 

2. roč. Slovenský jazyk a literatúra / +1 hod. týždenne Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet a disponibilná hodina bude venovaná činnostiam, 

ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosť žiakov. 

5. roč. Regionálna výchova / 1 hod. týždenne Učebné osnovy nového predmetu sú uvedené v prílohe 1 

5. roč. Anglický jazyk / +1hod. týždenne Disponibilnú hodinu využijeme na upevnenie a precvičenie 

učiva, tvorbu projektových prác v rámci skupiny a dramatizáciu  príbehov. 

5. roč. Matematika / +1hod. týždenne Posilnením matematiky poskytujeme priestor pre fixáciu 

získaných vedomostí a matematických zručností, rozvoj priestorovej predstavivosti, nové metódy 

vyučovania (napr. dynamická geometria) s dôrazom na osobnostný rozvoj žiaka, na zmenu kvality 

výkonu a to na: precvičovanie matematických operácií, postupy a algoritmy pri riešení úloh 

zameraných na počtové výkony s prirodzenými číslami, riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie, riešenie slovných úloh, rysovanie a rozvoj čitateľskej gramotnosti - 

žiaci sa učia správne používať a znázorňovať matematickú symboliku, čítajú s porozumením súvislé 

texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. 

Využívajú text ako zdroj poznatkov s dôrazom na samostatné získavanie a spracovanie informácií               

z textu. 

6. roč. Anglický jazyk / +1hod. týždenne Žiaci počas školského roka aktívne pracujú na príspevkoch  

z anglického jazyka do školského časopisu (tvorba tajničiek, osemsmeroviek, postupne vytvoria krátky 

príbeh, či zážitok). Snažíme sa rozvíjať všetky kompetencie, dôraz kladieme na rozvoj komunikačných 

zručností prostredníctvom dialógov a rolových hier. 

6. roč. Biológia / +1hod. týždenne Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom 

predmete bude využité na realizáciu väčšieho počtu projektov, praktických aktivít a pozorovaní 

(pestovanie a pozorovanie plesní, kvasiniek, rastlín, húb, bezstavovcov….prechádzky v prírode,….), 

prehĺbenie a upevnenie učiva, vrátane širšieho záberu poznatkov týkajúcich sa ochrany prírody 

a zdravia potrebných  pre lepšie chápanie vzájomnej interakcie človek - príroda. 

6. roč. Dejepis / +1hod. týždenne Disponibilná hodina bude využitá na upevnenie a prehĺbenie učiva, 

tvorbu projektov v súvislosti s medzipredmetovými vzťahmi, návštevu múzeí a historických pamiatok 

v regióne (napr. Archeopark Hanušovce, Vlastivedné múzeum v Prešove, prehliadka okolitých miest) 

6. roč. Geografia / +1hod. týždenne Disponibilná hodina bude využitá na precvičovanie 

a zdokonaľovanie práce s mapou, atlasmi a slepými mapami. Poskytuje priestor na vypracovanie 

a prezentáciu projektov. 
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5 Učebné osnovy 
 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho 

programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

 

Obsahujú  

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania - podrobnejšie je charakteristika 

predmetu rozpracovaná v učebných osnovách jednotlivých predmetoch.  

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí - podrobnejšie sú 

ciele predmetu rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetoch.  

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie              

s inými predmetmi - podrobnejšie sú témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, 

rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetoch .  

4. Požiadavky na výstup - podrobnejšie sú požiadavky na výstup rozpracované v jednotlivých učebných 

osnovách predmetoch.  

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania - Pedagogické stratégie sú orientované na riešenie 

problémových úloh a tvorbu projektov. Žiakov vedieme k hľadaniu podstaty problémov a k snahe nájsť 

odpovede. K tomuto cieľu budú využívané: Brainstorming, prednáška, výklad, rozhovor so žiakmi, 

samostatná práca, skupinová práca, práca s internetom a multimédiami, experimentovanie, laboratórne 

práce.  

 

6. Hodnotenie predmetu - je rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov, ktoré 

vychádzajú z ŠkVP, kapitola Vnútorný systém kontroly a hodnotenia.  

 

7. Učebné zdroje - sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to hlavne učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. Používané sú v súlade                 

s výchovno – vzdelávacími cieľmi predmetu a preberanej témy.  

 

Odborná literatúra – učebnice, pracovné zošity, encyklopédie, slovníky  

Didaktická technika - dataprojektor , PC stanica, tabuľa, interaktívna tabuľa.  

Materiálne výučbové prostriedky - učebné pomôcky - modely, nástenné obrazy, laboratórne sklo, 

chemikálie, ochranné pomôcky, tabuľky.  

Ďalšie zdroje - internet, edukačné CD, edukačné programy a portály, prezentácie a videá vytvorené 

učiteľmi a žiakmi. 
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6 Záverečné poznámky 
 

Pedagogického charakteru 

Povinné predmety ročníka sú stanovené podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.  

Predmety doplňujúce stanovený počet hodín sú súčasťou Inovovaného školského vzdelávacieho   

programu. Obsah jednotlivých vyučovacích hodín každého predmetu je súčasťou Tematických výchovno-

vzdelávacích plánov pre školský rok a ročník. 

Metódy a formy práce na vyučovacej hodine sú plne v kompetencii vyučujúceho . 

 

Organizačného charakteru 

Tento Inovovaný školský vzdelávací program je otvorený dokument, ktorý sa bude dopĺňať v  priebehu 

školského roka a rozširovať pred každým novým školským rokom.  Bol vytvorený za aktívnej spolupráce 

všetkých vyučujúcich.  iŠkVP bol prerokovaný v Rade školy. 

 

Inovovaný školský vzdelávací program v plnom znení je k dispozícii učiteľom v zborovni školy a rodičom 

na internetovej stránke školy. 

Na tvorbe Inovovaného školského vzdelávacieho programu sa podieľali pedagogickí zamestnanci školy. 
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