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Chronológia zmien v ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie 

 

Dátum schválenia 

Pedagogickou radou 

------------------------- 

Dátum účinnosti zmeny 

v inovovanom ŠkVP 

Druh zmeny 

(tvorba, revidovanie) 

24. 08. 2015 

-------------------------- 

01. 09. 2015 

Vytvorenie inovovaného ŠkVP pre nižší stredný stupeň. 

Vytvorenie učebných osnov všetkých vyučovacích predmetov pre 5. ročník 

v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP. 

25. 08. 2016 

------------------------- 

01. 09. 2016 

Vytvorenie učebných osnov všetkých vyučovacích predmetov pre 6. ročník 

v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP. 

23. 08. 2017 

----------------------- 

01.09. 2017 

Vytvorenie učebných osnov všetkých vyučovacích predmetov pre 7. ročník 

v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP. 

Otvorenie predmetu Nemecký jazyk v 7. ročníku a vytvorenie učebných osnov 

(na základe prejaveného záujmu žiakov o 2. cudzí jazyk). 

Využitie disponibilných hodín v 7. ročníku: 

- 2 hodiny na vyučovanie predmetu Nemecký jazyk; 

- 2 hodiny na vyučovanie Anglický jazyk (pre žiakov, ktorí neprejavili 

záujem o vyučovanie Nemeckého jazyka); 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Matematika; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Fyzika. 

30. 8. 2018 

---------------------- 

01. 09. 2018 

Vytvorenie učebných osnov všetkých vyučovacích predmetov pre 8. ročník 

v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP. 

Využitie disponibilných hodín v 8. ročníku: 

- 2 hodiny na vyučovanie predmetu Nemecký jazyk; 

- navýšenie dotácie o 2 vyučovacie hodiny v predmete Anglický jazyk 

(pre žiakov, ktorí neprejavili záujem o vyučovanie Nemeckého jazyka) 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Matematika. 

Revidovanie učebných osnov pre 6. ročník:  

- využitie disponibilných hodín:  

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Matematika; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Biológia; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Dejepis; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Geografia. 

Revidovanie učebných osnov pre 7. ročník: 

- zrušenie predmetu Nemecký jazyk (z dôvodu nízkeho záujmu žiakov); 

- využitie disponibilných hodín: 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Slovenský 

jazyk a literatúra; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Matematika; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Fyzika; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Geografia. 
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23. 8. 2019 

------------------ 

1. 9. 2019 

Vytvorenie učebných osnov všetkých vyučovacích predmetov pre 9. ročník 

v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP. Vytvorenie učebných osnov pre nový 

predmet v 9. ročníku Informatika.  

- navýšenie hodinovej dotácie  o 2 vyučovacie hodiny pre predmet 

Anglický jazyk (1/3 žiakov), o 2 vyučovacie hodiny pre predmet 

Nemecký jazyk (1/3 žiakov); 

- navýšenie hodinovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu pre predmet 

Fyzika; 

- navýšenie hodinovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu pre predmet 

Dejepis. 

Revidovanie učebných osnov pre 5. ročník: 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Anglický jazyk; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Matematika; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Dejepis. 

Revidovanie učebných osnov pre 7. ročník: 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Slovenský jazyk 

a literatúra; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Anglický jazyk; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Fyzika. 

Revidovanie učebných osnov pre 8. ročník: 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Anglický jazyk; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Matematika; 

- navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete Biológia. 

 

 

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE 

 

1.1 Profilácia a poslanie školy 

 

 Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch je plnoorganizovaná škola, ktorá 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie na primárnom (1. stupeň ZŠ) a nižšom sekundárnom 

stupni (2. stupeň ZŠ). Umožňuje žiakom získať stupne vzdelania ISCED 1 a ISCED 2. Naša 

škola poskytuje základné všeobecné vzdelanie bez špecifického zamerania. Avšak v rámci 

možností sa snažíme rešpektovať i využívať možnosti regiónu, v ktorom sa škola nachádza, 

a v rámci neho podporovať mnohostranný osobnostný rozvoj žiakov. 

 Vyučovanie prebieha len v bežných triedach, čiže nemáme dostatočné podmienky na 

vytváranie tzv. špeciálnych tried (pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami), resp. 

špeciálne zameraných tried (pre rozšírené vyučovanie predmetov). Škola má však záujem 

o inkluzívne vzdelávanie detí, preto v prípade potreby býva v rámci bežných tried realizovaná 

integrácia detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami aj za prítomnosti asistenta učiteľa. 
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 Škola zabezpečuje vzdelávanie v oblastiach a predmetoch v rozsahu ako určuje Štátny 

vzdelávací program, pričom tzv. voliteľné – disponibilné hodiny využíva na posilnenie 

a rozšírenie jazykového vzdelávania (anglický jazyk, nemecký jazyk), prírodovedného 

vzdelávania (matematika, fyzika, chémia, biológia), spoločenskovedného vzdelávania 

(geografia, dejepis). Škola prikladá dôraz na rozvoj prírodovedného a s tým súvisiaceho 

technického vzdelania, ktoré je v súčasnej spoločnosti zvlášť významné pre úspešné 

profesijné uplatnenie. Škola má záujem prispieť k atraktivite prírodovedných a technických 

predmetov, nakoľko záujem o ich štúdium je klesajúci, ale dopyt po profesiách tohto 

smerovania je v spoločnosti rastúci. Jazykové vzdelávanie je posilňované aj tematickými 

projektmi, ktoré škola realizuje (Európsky deň jazykov, Projekt Stredná Európa); účasťou 

žiakov na jazykových, fyzikálnych, biologických a technických olympiádach; exkurziami vo 

vedecko-výskumných inštitúciách; návštevami výstav, múzeí i okolitých štátov. Pedagógovia 

sa snažia neustále hľadať ďalšie možnosti rozvoja nielen poznania ale aj záujmu žiakov 

o uvedené oblasti vzdelávania. 

 Snahou školy je vytvárať vhodné výchovné podmienky pre deti aj v mimovyučovacom 

čase, preto každoročne zabezpečujeme záujmovú činnosť v rôznych oblastiach, ktoré vhodne 

dopĺňajú povinné školské vzdelávanie: anglický jazyk, informatika, literárno – dramatická 

výchova, výtvarné ručné práce, turistika, rybárstvo, kolektívne športy (futbal, volejbal). 

 Klímu prostredia považuje naša škola za jednu z významných determinujúcich 

podmienok úspešného vzdelávania žiakov. Preto v záujme jej zlepšovania organizujeme 

sezónne kultúrne a športové podujatia: kultúrne vystúpenia – Vianočná akadémia, Deň 

matiek, Mikuláš v škole, športovo-zábavná akcia Deň detí, koncerty i divadelné vystúpenia, 

súťaže. Snahou školy je zároveň formovanie žiaka ako kultivovaného aktéra i diváka. 

 Ďalším znakom našej školy je snaha o modernizáciu a inováciu vyučovania. S týmto 

zámerom je škola zapojená do viacerých projektov: Škola pre budúcnosť - (Konto Orange), 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva – DIGIŠKOLA, AMW projekt – Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety, IT-Akademia. Škola čerpá benefity s týchto projektov a snaží sa ich 

zakomponovať do každodenného vyučovania. 

 Za významné poslanie škola považuje preventívne pôsobenie na žiakov v oblasti 

sociálno-patologických javov a rôznych druhov závislostí. Aktívne sa zapájame do 

preventívnych programov a volíme rôznorodé formy prevencie: prednášky, besedy, koncerty. 



Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, Školská 5 

__________________________________________________________________________________ 

 

6 
 

Škola je pripravená byť nápomocná pri riešení rôznorodých výchovno-vzdelávacích 

a osobnostných problémov žiakov.  

  

1.1.1 Zdravie žiakov ako priorita školy 

 

 V súlade s Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 - 2025 (vyplývajúci 

z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025) pre rezort školstva si 

škola ako prioritu stanovuje zdravie našich žiakov. Škola zdieľa názor priority zdravia 

u žiaka ako jedinca spoločnosti v súčasnosti i budúcnosti, nakoľko zdravie je považované za 

kľúčový faktor celospoločenského rozvoja (kultúrneho, hospodárskeho, ekonomického atď.). 

Napokon zdravotný stav žiaka determinuje aj jeho aktuálnu vzdelávaciu kariéru a výsledky. 

Škola je tak zaradená medzi subjekty, ktoré chcú priamo i nepriamo prispievať k zlepšovaniu 

tzv. verejného zdravia. V súlade s uvádzaným plánom je primárnym záujmom podieľať sa na 

prevencii i znižovaní obezity u detí v rámci školských možností.  

 Stratégie školy sú zamerané na dve oblasti definujúce zdravý životný štýl: zdravá 

výživa a fyzická aktivita. Vychádzame z poznatkov, že vyvážená strava a vhodná fyzická 

aktivita sú kľúčmi k predchádzaniu alebo k znižovaniu obezity u žiakov. Túto myšlienku sa 

snažíme žiakom sprostredkúvať, vedieme žiakov k jej porozumeniu, a napokon k realizácii 

v praxi. 

 V zmysle naplnenia uvedeného plánu škola si stanovuje dlhodobé zámery: 

1. Výchova a vzdelávanie žiakov k zdravému životnému štýlu. 

Vyučovacie predmety poskytujú priestor pre formovanie žiakov v oblasti zdravej výživy 

a pohybových aktivít v rôznej miere. Vzdelávací obsah (poznatky, zručnosti a postoje) je 

začlenený do učebných osnov podľa možností funkčne a zmysluplne. Škola kladie dôraz 

na kvalitu vyučovania telesnej výchovy s maximálnym využitím interiérových 

a exteriérových športových priestorov školy. V prípade možností škola navyšuje počet 

hodín telesnej výchovy a zároveň preferuje kvalifikovanú výučbu. Pre žiakov 1. stupňa je 

každoročne organizovaná Škola v prírode, kde majú žiaci možnosť rozvíjania 

pohybových aktivít prírode. Súčasne je organizovaný plavecký výcvik. Pre žiakov 2. 

stupňa je každoročne organizovaný lyžiarsky výcvik. Okrem vyučovania škola organizuje 

aj iné formy vzdelávania: tematické dni (Olympijský deň, Turistický deň, Deň zdravej 

výživy atď.), súťaže, besedy, exkurzie, výlety. Škola deťom každoročne ponúka aj 

krúžkovú činnosť podporujúcu zdravý životný štýl: futbalový, florbalový, volejbalový, 

turistický, rybársky krúžok; krúžok varenia. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových 
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súťaží s rôznou oblastnou pôsobnosťou. Škola má permanentný záujem o udržanie 

i nárast krúžkov podporujúcich zdravý životný štýl.  

2. Vytváranie externých podmienok podporujúcich zdravie  žiakov.  

Škola vynakladá snahu vytvárať zdravé školské prostredie – pravidelné vetranie 

priestorov, zabezpečovanie interiérovej zelene, dostatočný priestor pre pohyb detí. Škola 

vynakladá snahu zabezpečiť prístup žiakov k zdravému stravovaniu – tzv. „zdravú 

voľbu“: ponuka ovocia a zeleniny ako alternatíva školského bufetu; ponuka čistej vody 

namiesto sladených nápojov. Súčasťou externých podmienok podporujúcich zdravie 

žiakov je zámerná propagácia zdravého stravovania a športovania (plagáty, DVD 

nahrávky, prezentácie atď.), a súčasne vylúčenie akýchkoľvek foriem propagácie 

potravín s vysokým obsahom tukov, cukrov a soli. Žiaci sú vychovávaní k zdravému 

životnému štýlu aj počas vyučovacích prestávok, kedy majú možnosť primeraného 

voľného pohybu po chodbách (v čase priaznivého počasia aj na školskom dvore), súčasne 

učitelia môžu deti taktne upozorňovať na zdravšie varianty jedál, na tzv. desiatu, 

podnecovať deti piť čistú vodu z vodovodu. Osobitnou súčasťou externých podmienok sú 

školské športoviská, ktoré sú pomerne rozsiahle a škola vynakladá snahu o ich 

zveľaďovanie a modernizáciu. Zároveň sú využívané nielen na vyučovanie telesnej 

výchovy ale aj na tematické mimovyučovacie akcie športového zamerania (Deň detí, 

Účelové cvičenia a i.). Škola využíva tieto priestory aj na športové súťaže. Zámerom je 

intenzívnejšie využívania športovísk školy. 

3. Vyhľadávanie a zapájanie sa do projektov a programov podporujúcich zdravý 

životný štýl.  

Škola podporuje inovácie v školskom stravovaní a zmeny stravovacích návykov 

prostredníctvom špecifických programov a celospoločenských programov podpory 

zdravia. 

4. Podpora športovania jednotlivcov.  

V snahe podporovať aj pohybovú aktivitu individuálnych žiakov, škola podporuje 

športové talenty účasťou na športových akciách, spoluprácou s rodičmi a trénermi, príp. 

tvorbou individuálneho učebného plánu, atď. Škola má snahu spolupracovať pri 

monitoringu výkonov a vyhľadávaní športových talentov. 

5. Rozvíjanie spolupráce s adekvátnymi subjektmi z oblasti zdravého stravovania 

a športu.  
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Škola vyhľadáva možnosti spolupráce s občianskymi združeniami športového zamerania, 

poradenskými inštitúciami. Organizuje pre žiakov tematické stretnutia, prezentácie, 

besedy, exkurzie. 

6. Rozvíjanie spolupráce s rodičmi, resp. s vychovávateľmi detí. 

7. Podpora vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

v problematike zdravej výživy a pohybových aktivít pre žiakov (predovšetkým 

vzdelávanie zamestnancov školského stravovania v rámci projektov profesijných 

združení). 

 

 

1.2 Škola ako životný priestor – klíma školy 

 

 Deti, pedagógovia a ostatní zamestnanci participujú a spolupracujú v rámci jedného 

životného priestoru, ktorý im škola poskytuje na značnú časť dňa. Motivujúce a stimulujúce 

prostredie pre výkon práce pedagógov a detí predstavuje dobrá klíma v životnom prostredí 

školy. Pozitívna klíma školy je zabezpečovaná skvalitňovaním medziľudských vzťahov 

v pedagogickom kolektíve, ale predovšetkým vo vzťahu pedagógov a žiakov a žiakov 

navzájom. Za týmto účelom pedagógovia využívajú rôzne stratégie rozvoja priateľskej 

a príjemnej pracovnej atmosféry. 

 V snahe rozvíjať dobrú klímu školy neustále dbáme aj na estetickú úpravu všetkých 

priestorov školy – interiéru a exteriéru. Pedagógovia zabezpečujú výzdobu školy 

predovšetkým tematickými prácami detí, sezónnymi dekoráciami, interiérovou zeleňou. 

Vedenie školy reflektuje estetickú úroveň priestorov školy a v rámci možností sú tieto 

renovované, modernizované, aby bolo pre naše deti vytvárané príjemné a čisté materiálne 

prostredie. 

 

 

1.3 Lokalizácia školy 

 

 Budova školy s areálom je situovaná  v centre obce, v blízkosti obecného úradu, čo 

zefektívňuje spoluprácu so zriaďovateľom školy. V blízkosti školy sa nachádza miestna 

materská škola. Dostupnosť školy pre domáce i pre dochádzajúce deti z okolitých obcí je 

veľmi dobrá. 
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 Organizačnou štruktúrou školy je Školský klub detí, ktorý tvoria tri oddelenia. Každé 

oddelenie obsiahne maximálne 25 žiakov. Na základe záujmu detí a rodičov Školský klub je 

zastúpený prevažne deťmi z primárneho stupňa a z 5. ročníka. Školský klub je deťom 

k dispozícii pred vyučovaním a po skončení vyučovania.  

  

 

1.4 Charakteristika žiakov 

 

 Demografický vývoj v obci umožňuje spravidla každý rok otvárať dve paralelné triedy 

prvého ročníka. Každý ročník je tak zastúpený dvomi triedami. Škola má spolu 18 tried a 

každoročne ju navštevuje priemerne 370 žiakov. Priemerný počet žiakov v triede na 

primárnom stupni je 22 žiakov, na sekundárnom stupni 24 žiakov. Počet žiakov je mierne 

pohyblivý v dôsledku značnej migrácie obyvateľov v obci, avšak zmeny v počtoch žiakov nie 

sú výrazné a nenarúšajú bežný chod školy. 

 Spádovú oblasť školy tvoria susedné obce: Pečeňady (pre 1. a 2. stupeň ZŠ) 

a Dubovany (pre 2. stupeň ZŠ). Školu však navštevujú deti aj z iných viac či menej 

vzdialených obcí.  

 Škola zastáva princíp spoločného – inkluzívneho vzdelávania aj detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto deti sú zapojené do riadneho vyučovacieho procesu, 

pritom je vyvíjaná maximálna snaha rešpektovať ich potreby a vytvoriť vhodné podmienky 

pre úspešné vzdelávanie. Pedagógovia pracujú s deťmi v spolupráci s pedagogicko-

psychologickými poradňami. 

 Všeobecne možno povedať, že škola vychováva množstvo detí s vynikajúcimi 

vzdelávacími výsledkami. Dôkazom sú každoročne sa opakujúce úspechy detí v rôznych 

súťažiach, a zároveň úspešné vzdelávacie kariéry žiakov pokračujúce na stredných školách. 

 

 

1.5 Charakteristika pedagogického zboru 

 

 Pedagogický zbor našej školy tvoria skúsení aj mladí – začínajúci pedagógovia, 

ktorým sa poskytuje adekvátna podpora a pomoc. Každý pedagóg je kvalifikovaný pre daný 

stupeň vzdelávania. Počet pedagógov v zbore je spravidla stabilný, tvorí ho priemerne 26 

učiteľov, 3 vychovávateľky a 1 asistentka učiteľa. Na primárnom stupni pôsobí 8 

kvalifikovaných učiteľov. 
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  Na primárnom stupni je zabezpečené vyučovanie všetkých predmetov 

kvalifikovane, výnimkou je vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy. Napriek 

pretrvávajúcim (celoslovenským) problémom s kvalifikovaným vyučovaním anglického 

jazyka a informatiky, škola vynakladá snahu tento stav zlepšiť. Na sekundárnom stupni je 

prevažná časť predmetov vyučovaná kvalifikovane. Z organizačných a z kapacitných 

dôvodov však nie je vždy možné zabezpečiť kvalifikované vyučovanie všetkých predmetov 

(nedostatok kvalifikovaných učiteľov, materské dovolenky, práceneschopnosť a pod.). 

Nekvalifikovane je vyučovaná informatika; vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných 

učiteľov cudzích jazykov ich vyučovanie musia v niekoľkých prípadoch zabezpečovať aj 

nekvalifikovaní učitelia (daný cudzí jazyk ovládajú aktívne). Obdobná situácia niekedy 

nastáva pri vyučovaní predmetov občianska náuka, hudobná výchova, telesná výchova 

a dejepis. V záujme zvyšovania kvalifikovaného vyučovania sa škola neustále snaží vytvárať 

podmienky pre ďalší profesijný rozvoj pedagógov a pri plánovaní pracovných úväzkov 

minimalizovať počet nekvalifikovane vyučovaných predmetov. Podrobný plán kontinuálneho 

vzdelávania pedagógov je súčasťou ročného plánu školy. Všeobecne možno konštatovať, že 

pedagógovia vo svojej práci prejavujú odborné pedagogicko-psychologické spôsobilosti, 

ktoré dokážu efektívne využívať pre dosahovanie cieľov výchovy a vzdelávania našich detí. 

 Okrem riadneho vyučovania pedagógovia vykonávajú ďalšie funkcie a úlohy. Na 

škole je zabezpečená kvalifikovaná poradenská činnosť výchovného poradcu. Jeho úlohou 

je poskytovanie kompletného servisu pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a úloh. 

Špecifické úlohy plní pri riešení otázok profesijného smerovania detí, a s tým súvisiacej 

voľby ďalšieho vzdelávania na stredných školách. Sprostredkúva deťom a ich zákonným 

zástupcom pedagogicko-psychologické služby, ktoré sú založené na spolupráci s ostatnými 

pedagógmi školy, predovšetkým s triednymi učiteľmi. Súčasne úzko spolupracuje 

s odbornými zamestnancami ostatných poradenských a školských zariadení.  

 Na našej škole pôsobia koordinátori mimovyučovacej výchovnej činnosti a inej 

činnosti školy:  

- Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu; 

- Koordinátor prevencie; 

- Koordinátor telovýchovnej činnosti; 

- Koordinátor enviromentálnej výchovy; 

- Koordinátor vzdelávacích programov. 

Ich činnosť spočíva v aktívnom vyhľadávaní projektov a zapájaní detí, 

v zabezpečovaní propagačných aktivít a materiálov v danej oblasti, v organizácii špecifických 
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akcií. Hlavným princípom práce koordinátorov je umožniť dieťaťu osobnú a praktickú 

skúsenosť s danou problematikou, a tým zabezpečiť žiadanú zmenu v myslení, konaní  

a v postojoch dieťaťa. 

Zariadenia IKT na škole spravuje  „správca počítačových sietí a učební“. 

 

1.6 Prijímacie konanie na ZŠ 

 

 Na našej škole sa každoročne realizuje prijímacie konanie detí do 1. ročníka v súlade 

s pokynmi a nariadeniam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do 1. ročníka je 

dieťa prijaté, ak spĺňa podmienky pre začatie povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a § 20 

Školského zákona (základné kritérium: dieťa dosiahlo 6. rok). V súlade s uvedenou 

legislatívou je potrebné, aby žiadosť o prijatie požiadal zákonný zástupca dieťaťa. Priebeh 

zápisu do 1. ročníka je vždy prerokovaný členmi Metodického združenia našej školy. V rámci 

zápisu je spravidla realizovaný neformálny rozhovor s dieťaťom, zároveň dieťa preukazuje 

svoje zručnosti a poznatky v krátkom štandardizovanom teste (zameraný na overenie školskej 

spôsobilosti). Súčasťou zápisu je administratíva osobných údajov dieťaťa a poradenstvo 

k školskej zrelosti a spôsobilosti dieťaťa. Na zápise je prítomný pedagóg primárneho stupňa 

a špeciálny pedagóg. Informácie o konaní zápisu sú vždy zverejnené v stanovenej lehote na 

výveske (budova školy), na webovej stránke školy, súčasne sú rodičia informovaní vereným 

rozhlasom obce Veľké Kostoľany. 

 

 

1.7 Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi 

 

a) Spolupráca s rodičmi 

 Pri našej základnej škole pôsobí Rada rodičov (spadajúca pod Slovenskú radu 

rodičovských združení). Počet členov sa odvíja od počtu tried, keďže spravidla v každej triede 

je do Rady rodičov zvolený jeden zástupca. Rada rodičov zasadá 4-krát do roka, v prípade 

potreby častejšie. Úlohou Rady školy je dohliadať na personalistiku, ekonomiku, materiálne 

vybavenie i školské výsledky žiakov. Na tomto základe dáva podnety na skvalitnenie daných 

oblastí, a vôbec na rozvíjanie spolupráce so ZŠ. Pomáha pri organizovaní školských podujatí, 

pri financovaní učebných pomôcok a rôznych školských akcií. Sprostredkúva odmeny pre 

žiakov za výborné vzdelávacie výsledky.  
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 Škola má neustálu snahu udržiavať efektívnu komunikáciu s rodičmi vždy v záujme 

vzdelávacích potrieb dieťaťa. Triedni učitelia aktívne pristupujú k riešeniu problémov v snahe 

spolupracovať s rodičmi. Škola organizuje rodičovské združenia 4-krát v šk. roku v jeden deň 

pre všetky triedy školy. Konzultácie s učiteľom sú možné aj mimo rodičovského združenia na 

základe dohody s učiteľom. Rodičia majú tiež možnosť zúčastniť sa tzv. otvorenej vyučovacej 

hodiny po dohode s vedením školy a učiteľom. Škola je otvorená pre spoluprácu s rodičmi pri 

organizovaní mimovyučovacích a mimoškolských akcií. 

 

b) Spolupráca s Radou školy 

 V súlade s Vyhláškou 291/2004 Z. z. je pri ZŠ zriadená Rada školy. Tvoria ju legitímne 

zvolení zástupcovia rodičov, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci školy 

a poslanci obce. Ako poradný orgán je informovaný o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

o ekonomických podmienkach, personálnom obsadení a o rôznych aktivitách organizovaných 

na škole.  

 

c) Spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 

 Výchovný poradca a vedenie školy spolupracuje s centrami  CPPaP a CŠPP pri riešení 

výchovných a vzdelávacích problémov žiakov. Spolupracujeme s poradňami okolitých miest: 

Piešťany, Trnava, Hlohovec. Centrá poskytujú služby žiakom, u ktorých sa prejavia problém 

v učení – navrhuje metódy a postupy vhodné pre žiakov v školskom vyučovacom procese 

i v domácom prostredí. V prípade potreby naša škola je otvorená pre spoluprácu aj s inými 

poradenskými centrami a ďalšími inštitúciami podľa výberu rodičov. 

 

d) Spolupráca s materskými, strednými a vysokými školami 

 

 Škola sa snaží rozvíjať spoluprácu s Materskou školou vo Veľkých Kostoľanoch (príp. 

s inými MŠ, ktorých deti majú záujem nastúpiť do našej školy). Táto spolupráca umožňuje 

získavať informácie o deťoch prichádzajúcich do 1. ročníka, zároveň umožňuje poskytovať 

stimuly pre prácu s deťmi v tzv. prípravných triedach MŠ. Deťom MŠ a ich rodičom 

umožňujeme návštevu školy, predovšetkým účasť na tzv. otvorených hodinách (po dohode 

s vedením školy a učiteľom). Rodičom detí predškolského veku poskytujeme poradenstvo 

zamerané na školskú zrelosť a spôsobilosť. 
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 Naša škola zároveň rozvíja spoluprácu so školami vyššieho stredného vzdelávania 

(gymnáziá, stredné školy, učilištia atď.). Našim žiakom sprostredkúvame informácie 

o možnostiach ďalšieho vzdelávania, poskytujeme poradenstvo pri výbere vhodnej školy 

s ohľadom na záujmy žiaka a jeho učebné – vzdelávacie predpoklady. Žiakom 9. ročníka 

(resp. 8. ročníka) je umožňované zúčastniť sa podľa vlastného výberu tzv. „Dní otvorených 

dverí“ konaných na stredných školách. Veľmi dobré vzťahy sú rozvíjané so SOŠ Rakovice. 

 Naša škola má záujem spolupracovať aj s vysokými školami, ktoré pripravujú 

budúcich absolventov učiteľských smerov. Preto umožňujeme vykonávať pedagogické praxe 

v rámci riadnych vyučovacích hodín a v Školskom klube detí. 

 Škola sa snaží udržiava dobrú spoluprácu s Detským domovom Opora (Pečeňady), 

nakoľko deti domova navštevujú našu školu v rôznom zastúpení viac-menej vo všetkým 

ročníkoch. 

 

e) Spolupráca s inými subjektmi 

 

 Samozrejmosťou je snaha školy o aktívnu a dobrú spoluprácu školy so zriaďovateľom 

(OcÚ Veľké Kostoľany) a s ostatnými obcami Mikroregiónu nad Holeškou, ktorého je obec 

Veľké Kostoľany súčasťou. Najužšia spolupráca je s okolitými obcami Dubovany 

a Pečeňady. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú športových a kultúrnych podujatí, ktoré 

mikroregión organizuje. Obdobná spolupráca je rozvíjaná aj so základnými školami 

mikroregiónu. 

 V zmysle napĺňania predovšetkým tzv. prierezových tém vzdelávania naša škola 

pravidelne využíva odbornú pomoc špecializovaných verejných inštitúcií: Policajný zbor 

(Trnava, Piešťany), Regionálny úrad verejného zdravotníctva (Trnava), Akadémia prvej 

pomoci, centrá voľného času, knižnice, rôzne kultúrne inštitúcie a záujmové združenia. 

Aktívne vyhľadávame a zabezpečujeme spoluprácu s nimi pri organizácii rôznych školských 

akcií, v prípade potreby aj s implementáciou do vyučovacieho procesu. 

 Škola sa snaží nadväzovať spoluprácu aj s podnikateľskými subjektmi za účelom 

sponzorskej pomoci - finančnej, materiálnej, organizačnej (Coca-cola Hellenic, MARINOL 

s.r.o., Plantex Veselé, JAVYS, a.s.  a  miestne firmy).  

 

 

1.8 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
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 Materiálne podmienky školy sú pre učenie deti vyhovujúce. Všetky triedy majú 

kmeňové učebne, ktoré sú dostatočne vybavené školským nábytkom, hygienickým zariadením 

(umývadlo, mydlo), tabuľami. Triedy sú postupne modernizované – vybavované IKT 

technikou. Súčasťou zariadenia je rôznorodý didaktický materiál (nástenky, plagáty). Interiér 

tried i ostatných priestorov sa snažíme oživovať zeleňou. 

 Okrem bežných učební, žiaci majú k dispozícii: tri učebne s počítačovou technikou, tri 

učebne s interaktívnou tabuľou, odborná učebňa (fyziky, chémie, biológie) so 

špecializovaným didaktickým vybavením. V učebniach s počítačovou technikou je spolu 43 

počítačov, zosieťovaných a pripojených na internet.  

 Pre účely vyučovania telesnej výchovy slúži priestranná renovovaná telocvičňa 

a pomôcky – náradie uskladnené v náraďovni a v kabinete. Súčasťou areálu telocvične sú dve 

šatne, každá s hygienickými zariadeniami (sprchy, umývadlá, WC). 

 Škola disponuje priestorom vyčleneným pre školskú knižnicu. Knižný fond je 

pravidelne kontrolovaný a rozširovaný, v závislosti od potrieb vzdelávania a podnetov 

pedagógov. Knižnica bude v najbližšej dobe postupne inovovaná a modernizovaná. Našou 

snahou je zintenzívniť jej využívanie v rámci vyučovania i v mimovyučovacích aktivitách. 

 Pre potreby vyučovania záujmovej činnosti žiakov vo voľnom čase je k dispozícii 

školská kuchynka a dielňa. Nakoľko v súlade so ŠVP má byť kladený dôraz na vyučovanie 

technicky a pracovne zameraných predmetov, škola zabezpečuje dostatočné materiálne 

vybavenie týchto priestorov. 

 Učebné pomôcky pre jednotlivé predmety sú uskladnené v kabinetoch fyziky, chémie, 

biológie, dejepisu, geografie, matematiky a výtvarnej výchovy. Pomôcky pre primárny stupeň 

sú uskladnené v samostatnom kabinete. Kabinety sú priebežne podľa potreby zabezpečované 

pomôckami.  

 Súčasťou budovy školy sú priestory, kde funguje jedno oddelenie Školského klubu 

detí. Druhé oddelenie pôsobí v triede po skončení vyučovania. 

 Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii spoločné priestory zborovne, kde sú 

umiestnené úložné priestory pre pomôcky a ďalší výučbový materiál.  

 V suteréne budovy sú umiestnené uzamykateľné šatne pre žiakov. Tieto priestory budú 

podľa možnosti rekonštruované. 

 Priestory určené na hygienu žiakov a zamestnancov školy sú v dobrom stave, nakoľko 

prešli rekonštrukciou. 

 Škola disponuje pomerne rozsiahlym priľahlým areálom, ktorý tvorí: asfaltové 

multifunkčné ihrisko, trávnaté futbalové ihrisko, park. Areál školy umožňuje realizáciu 
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rôznorodých individuálnych a kolektívnych športov, je priestorom organizovania tematických 

akcií školy. 

 Súčasťou budovy školy je rekonštruovaná školská kuchyňa s jedálňou pre žiakov 

a zamestnancov školy. 

 

 

1.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

 V priestoroch školy sú vytvorené vyhovujúce bezpečné a zdraviu prospešné 

podmienky. V každej triede a v každom hygienickom zariadení sú k dispozícii dávkovače 

mydla, triedy sú dostatočne priestranné (s rekonštruovaným osvetlením), okná sú tienené 

žalúziami, priestory sú pravidelne dezinfikované. Veľkosť nábytku je primeraná – bezpečná 

a funkčná. Zariadenie je priebežne počas šk. roka kontrolované, chyby hlásené 

a odstraňované.  

 Organizácia všetkých foriem výchovnovzdelávacieho procesu (v školskom 

a mimoškolskom prostredí) sa riadi Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri výchove a vzdelávaní je zabezpečovaná dodržiavaním vnútorných smerníc 

a pokynov: 

- Smernica č. 03/2013 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole; 

- Prevádzkový poriadok pre telocvičňu (pre vykonávanie telesnej a športovej 

výchovy) – dodatok k Smernici č 03/2013 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia žiakov v škole; 

- Požiarne poplachové smernice; 

- Pracovný poriadok školy 

 Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručujú preventívne opatrenia pred úrazmi žiakov 

i podmienky poskytnutia prvej pomoci: 

- dostupnosť materiálnych prostriedkov prvej pomoci (funkčná lekárnička); 

- pedagógovia absolvovali certifikovaný kurz prvej pomoci; 

- zamestnanci školy pravidelne absolvujú bezpečnostné a požiarne školenie; 

- dobrá dostupnosť lekára; 

- pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia externými technikmi; 

- pravidelné revízne prehliadky plynových a elektrických zariadení školy; 
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- poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia poskytované deťom vždy na začiatku 

školského roka, pred každou mimovyučovacou alebo mimoškolskou akciou (výlety, 

exkurzie, tematické akcie v priestoroch školského areálu, školy v prírode, športové 

výcviky); 

- prísne dodržiavanie počtu žiakov na jedného pedagóga pri mimoškolských akciách; 

- podmienkou účasti dieťaťa na každej mimoškolskej akcii je „informovaný súhlas 

rodiča“. 

 

 

2 VZDELÁVANIE NA NIŽŠOM STREDNOM STUPNI ZŠ 

 

2.1 Všeobecné ciele nižšieho stredného vzdelávania 

 

 Najvšeobecnejším cieľom nižšieho stredného stupňa vzdelávania je kontinuálne – 

v nadväznosti na primárne vzdelávanie – pokračovať v základnom všeobecnom vzdelávaní 

žiaka, a tým utvárať u žiaka čo najlepšie predpoklady (východiská) pre ďalšiu vzdelávaciu 

kariéru na vyššom stupni vzdelávania. Uvádzané ciele nižšieho stredného vzdelávania sú 

konkretizované v rámci cieľov jednotlivých vyučovacích predmetov: 

- rozvoj funkčnej gramotnosti a kritického myslenia každého žiaka (kompetencií riešiť 

problémy v životných situáciách); 

- vytvárať priestor každému žiakovi k nadobúdaniu kompetencií vlastnou činnosťou – 

aktívne, uvedomelé učenie sa; 

- vytvárať priestor každému žiakovi na učenie sa objavovaním a konštruovaním 

(relatívne pre žiaka) nových významov; 

- rozvíjať záujem a vnútornú motiváciu žiaka k učeniu, k sebavzdelávaniu 

a k dosahovaniu čo najlepších výsledkov; 

- rozvíjať u žiaka efektívne stratégie učenia sa; 

- rozvíjanie sociálnych kompetencií - kultivovanej komunikácie a kooperatívnych 

spôsobilostí; 

- utvárať u žiaka povedomie o právach i povinnostiach jednotlivca v spoločnosti (seba 

aj iných); výchova k rešpektovaniu práv človeka; 
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- osobnostný rozvoj každého žiaka spojený s postupným uvedomovaním si vlastných 

kapacít i limitov (predovšetkým v súvislosti s formujúcou sa profesijnou profiláciou 

žiaka). 

 

Okrem uvádzaných všeobecných cieľov, naša škola zdôrazňuje plnenie ďalších 

vzdelávacích cieľov, ktoré zvlášť vyplývajú z aktuálneho stavu a potrieb spoločnosti, keďže 

aj naša škola chce kvalitne pripravovať deti pre ďalšie vzdelávanie a následne pre úspešnú 

profesijnú dráhu: 

- Reflektujeme absentujúci záujem detí – žiakov – študentov o štúdium prírodovedných 

a technických predmetov, vrátane slabnúcich vedomostí a zručností. Preto si 

stanovujeme cieľ permanentne skvalitňovať vyučovanie takýchto predmetov. 

- Pre úspešné vzdelávanie a následne pre profesijné uplatnenie v spoločnosti 

považujeme za kľúčové osvojenie si zručností i postojov k sebavzdelávaniu. Cieľom 

našej školy je v rámci každodennej výučby vytvárať priestor pre ich rozvíjanie. 

- Nakoľko hodnota vzdelávania a vzdelania je v súčasnosti degradovaná, v rámci nášho 

výchovného pôsobenia chceme rozvíjať povedomie žiakov o význame a hodnote 

vzdelania pre jednotlivca i spoločnosť. 

- Zároveň viesť žiakov k uvedomeniu si hodnoty každej ľudskej práce bez ohľadu na 

vzdelanostnú úroveň, ktorú práca vyžaduje. 

- Viesť žiakov k povedomiu o vlastnej hodnote a pozícii v spoločnosti; k potrebe 

sebarealizácie v záujme potrieb spoločnosti; k uvažovaniu o vlastnej profesijnej 

orientácii; k záujmu vytyčovať si ciele vo svojej vzdelávacej kariére na vyššom stupni 

vzdelávania. 

 

 

2.2 Stupeň vzdelania a profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania ZŠ 

 

 Úspešným absolvovaním posledného – 9. ročníka časti vzdelávacieho programu pre 2. 

stupeň ZŠ žiak získa nižšie stredné vzdelanie ISCED 2. Získanie tohto stupňa vzdelania je 

dokladované doložkou ku koncoročnému vysvedčeniu v 9. ročníku ZŠ.  

 Nižší stredný stupeň vzdelania ISCED 2 charakterizujeme tzv. profilom absolventa, 

ktorý disponuje nasledovnými „kľúčovými kompetenciami“: 

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa; 
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- na primeranej úrovni sa vyjadruje súvisle písomnou aj ústnou formou v materinskom – 

štátnom jazyku; 

- je aktívnym užívateľom cudzieho jazyka na úrovni základov; 

- využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických úloh v každodenných 

situáciách, pričom je schopný aplikovať logické a priestorové myslenie; 

- vie používať informačné a komunikačné technológie pri učení sa a pri riešení rôznych 

úloh školského i mimoškolského - praktického života; 

- dokáže si plánovať úlohy a riešiť problémy uplatnením analytického myslenia, pričom 

je schopný vyhľadávať, triediť a vyhodnocovať potrebné informácie;  

- dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých; 

- má povedomie o zdravom životnom štýle; vlastným presvedčením sa snaží chrániť 

život svoj aj iných; 

- rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho 

príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností; 

- váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať; 

- správa sa kultúrne, primeranie okolnostiam a situáciám; 

- má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, k ľudovým tradíciám a umeniu, 

s ktorými sa stretáva vo svojom živote; 

- prijíma rozmanitosť života a človeka: dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť 

druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob života; 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných; 

- má osvojené primerané sebahodnotenie: vie rozlíšiť svoje prednosti, kapacity aj limity 

vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu a budúcemu uplatneniu v spoločnosti; 

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

 Uvedené kompetencie sú potrebným predpokladom i východiskom pre pokračovanie 

vo vzdelávaní na vyššom strednom stupni vzdelávania (gymnázium, stredná škola, učilište). 

 

 

2.3 Princípy vzdelávania na nižšom strednom stupni ZŠ 

 

 Pri dosahovaní stanovených všeobecných i konkrétnych cieľov vzdelávania na nižšom 

strednom stupni ZŠ uplatňujeme v každodennej výučbe nasledovné princípy: 

- rešpektovanie základných práv žiaka a vyžadovanie plnenia povinností u žiaka; 
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- umožňovanie slobodného rozhodovania so súčasnou zodpovednosťou za vlastné 

myslenie a konanie; 

- uznávanie a zohľadňovanie individuálnych rozdielov – osobitostí žiaka (vrodených 

a získaných), ich využívanie v prospech rozvoja osobnosti žiaka; 

- viera v progresívny rozvoj (úspech) osobnosti žiaka – pocit úspechu u žiaka ako 

prostriedok k rozvoju motivácie k učeniu; 

- chápanie chýb ako prostriedkov učenia sa – chyby ako stimuly pre ďalšie učenie; 

- vyučovanie a predovšetkým hodnotenie výkonov prepájať so sebahodnotením žiaka - 

vytváraním adekvátneho obrazu o sebe (v súlade s konvenciami); úcta a rešpektovanie 

žiaka, bez ohľadu na kvalitu výkonov (žiakov s nižšími klasifikačnými stupňami 

nepovažovať za zlých žiakov), a tento názor zdieľať s ostatnými žiakmi; 

- starostlivo vyberané - žiakom splniteľné úlohy; 

- poznávanie a učenie sa vlastnou činnosťou v spojení s osobnou skúsenosťou 

a zážitkom;  

- aktívne – uvedomelé učenie sa, kedy žiak nepreberá poznatky a zručnosti mechanicky 

ale vlastnými myšlienkovými procesmi, t. j. s porozumením; 

- sprevádzanie, podpora, pomoc žiakovi pri učení v súlade s jeho individuálnymi 

predpokladmi; 

- akceptovanie aj iných, ale korektných, pritom originálnych riešení a návrhov žiaka vo 

vyučovacom procese; 

- postup od vonkajšej regulácie učenia a správania pedagógom k vnútornej regulácii 

(autoregulácii); od vonkajšej motivácie pedagógom k vnútornej motivácii žiaka 

k požadovanému mysleniu a konaniu;  

- konštruovanie nových poznatkov, osvojovanie zručností a postojov na báze 

doterajšieho poznania a skúseností žiaka („od známeho k neznámemu“); 

- využívanie názorného vyučovania spojeného s každodennou – známou realitou; 

- princíp zosúladenia výchovného pôsobenia na žiaka (zo strany pedagógov 

a zákonných zástupcov); princíp efektívnej a dôveryhodnej spolupráce školy a rodiny 

žiaka. 

 

 

2.4 Kľúčové stratégie vyučovania 

 



Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, Školská 5 

__________________________________________________________________________________ 

 

20 
 

 Vyučovacie stratégie vyžíva učiteľ na každodennej výučbe, rešpektujúc vyššie 

uvádzané princípy vzdelávania. Stratégie predstavujú ucelený spôsob vyučovania, zahŕňajú 

teda vhodný výber didaktických metód, foriem a prostriedkov. Učiteľ volí vyučovaciu 

stratégiu v závislosti od učebného obsahu, a zároveň zohľadňuje aktuálne (aj špecifické) 

potreby detí pri osvojovaní si poznatkov a zručností.  Konkrétne odporúčané stratégie sú preto 

uvádzané pre každý vyučovací predmet v rámci učebných osnov, ktoré pedagógovia môžu 

ďalej modifikovať a inovovať. Všeobecne uvádzame inovatívne prvky, sú odporúčané pri 

aplikácii vhodnej vyučovacej stratégie: 

- otázky a úlohy nižších i vyšších kognitívnych úrovní (reprodukcia, analýza, syntéza, 

aplikácia, hodnotenie, tvorivosť); zvyšovaním ročníkov sa súčasne zvyšujú nároky na 

vyššiu kognitívnu úroveň, resp. ich rozsah; 

- dialogické a kooperatívne metódy vyučovania a učenia žiakov; 

- metódy učenia sa objavovaním, skúmaním, postupným odkrývaním nového 

(výskumne ladené vyučovanie – predovšetkým prírodovedné predmety); 

- rôzne formy vyučovania (individuálne, skupinové, integrované; okrem formálneho 

vyučovania v triede využívanie exkurzií, účelových kurzov, účasti na projektoch, 

tvorivých dielní, besied, odborných prednášok); 

- maximálne využívanie didaktických prostriedkov za účelom praktického a názorného 

vyučovania prepojeného s realitou, ktorá je žiakovi dostupná; 

- efektívne využívanie pestrých učebných textov a IKT vo vyučovaní. 

 

 

2.5. Vzdelávacie oblasti a vyučovacie predmety 

 

 Obsah vzdelávania na nižšom strednom stupni je štruktúrovaný do tzv. vzdelávacích 

oblastí, ktorým prislúchajú konkrétne vyučovacie predmety. Vychádzajú zo ŠVP, 2015, s. 5-

6. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť Dejepis 
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Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Etická výchova 

Náboženská výchova 

Človek a svet práce Technika 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

 

 Následne stručne charakterizujeme vzdelávacie oblasti. Bližšie informácie 

k vyučovaniu jednotlivých predmetov uvádzame v osobitných dokumentoch ŠkVP: Učebné 

osnovy a Učebný plán – nižšie stredné vzdelávanie. 

 

Jazyk a komunikácia 

 

 Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia je realizovaná na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry  a na hodinách anglického jazyka (ako cudzí jazyk). Slovenský jazyk je 

zároveň vyučovacím jazykom na našej škole. 

 Všeobecným cieľom jazykového vzdelávania je formovať, rozvíjať žiaka ako 

uvedomelého, kultivovaného a aktívneho používateľa konvenčného jazyka. 

 Obsahom vzdelávania je jazyková gramotnosť, ktorej kľúčových pojmom je jazyk. 

Jazyk si žiak osvojuje jednak ako (zložitý, mnohotvárny) systém, a zároveň ako kultúrny 

nástroj. Učí sa jazyk používať za účelom konania, myslenia, komunikácie, uchovávania 

(záznamu) a vyjadrovania obsahov/významov (informácií, poznatkov, emócií). Osvojovaním 

jazyka sa zároveň formuje žiakova identita – príslušnosť k istej spoločnosti (národu, štátu). 

Jazyk si osvojuje v jeho mnohotvárnosti, širokospektrálnosti a dynamickosti. Vo vzdelávaní je 

kladený zvýšený dôraz na osvojenie komunikačných jazykových zručností pred 

jazykovedným systémom, čo vyplýva zo samotnej podstaty a existencie jazyka. Predmetom 

učenia žiaka je písomná a hovorená forma reči, pričom si osvojuje základné jazykové 

zručnosti: receptívne (čítanie s porozumením, uvedomelé počúvanie) a produktívne (písanie, 

kultivovaný ústny prejav – hovorenie). Žiak sa učí tvoriť a pracovať s písaným a hovoreným 

textom, s čím súvisí celé spektrum poznatkov, zručností a návykov. Vo vyučovaní sú zároveň 

rozvíjané postoje k jazyku a reči – žiak si postupne uvedomuje zmysel a význam ich 

existencie v kultúrnej spoločnosti.  

 Zložkou vzdelávacej oblasti je literatúra, ktorej obsah tvorí systém literárnej tvorby, 

literárnovedné poznanie a zručnosti recipovať text (čítať s porozumením, interpretácia textu) 
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i prvé pokusy o produkciu literárneho textu. Dôraz je pritom kladený na osvojenie si postojov 

k literatúre a zručností prijímať literárne texty, pričom v rôznych rovinách ich chápať. 

Literatúra je významným prostriedkom pre kultivovanie sociomorálnych kvalít 

a obohacovanie citového sveta žiakovej osobnosti.  

 Okrem formálneho vzdelávania – každodenného vyučovania jazykovú a literárnu 

výchovu podporujeme aj organizáciou mimovyučovacej akcie s dlhoročnou tradíciou 

„Hollého pamätník“. Tejto súťaže v poézii a próze sa zúčastňujú žiaci všetkých ročníkov 

s výnimkou prvého. 

 

 Vyučovacie cudzieho jazyka sleduje rozvíjanie základných komunikačných zručností, 

teda vytvorenie základov pre ďalšie úspešné pokračovanie v jazykovom vzdelávaní na 

vyšších stupňoch vzdelávania. Aktívna znalosť cudzieho jazyka je v súčasnosti jednou zo 

základných kompetencií človeka vzhľadom na globalizačné trendy spoločnosti. Výrazne 

prispieva k rozvíjaniu medzinárodných vzťahov, tolerancie a porozumenia. Cudzí jazyk je tiež 

nástrojom, ktorý rozširuje možnosti získavania informácií, poznania i sociálnych vzťahov. 

Žiaci sa učia aktívne používať cudzí jazyk, a zároveň chápať zmysluplnosť jeho ovládania. 

 Osvojenie jazyka ako funkčného kultúrneho nástroja má kľúčový význam pre 

všestranný rozvoj osobnosti žiaka ako kultúrnej bytosti. V rámci školského vzdelávania 

ovládanie jazyka výrazne determinuje proces učenia v rámci ostatných vyučovacích 

predmetov. Dobré ovládanie jazykových komunikačných kompetencií (materinského alebo 

cudzieho jazyka) má zároveň pozitívny vplyv na rozvíjanie kvalitných sociálnych vzťahov, 

súčasne podporuje úspešné uplatnenie – sebarealizáciu na trhu práce.  

 

Matematika a práca s informáciami 

 

 Vzdelávacia oblasť  je vo vyučovaní realizovaná v rámci predmetov matematika 

a informatika. Obsahom vzdelávania je matematická gramotnosť, ktorá predstavuje systém 

matematický poznatkov, zručností a postojov, ktoré sú prepojené s reálnymi situáciami 

a problémami.  

 Vyučovanie matematiky sleduje rozvíjanie širokého spektra myšlienkových operácií 

a ich vhodnú aplikáciu pri riešení konkrétnej úlohy. Žiak sa učí logicky a kriticky myslieť, 

analyzovať a syntetizovať myšlienky/postupy, učí sa vyvodzovať závery. Učí sa tvoriť 

hypotézy a tvrdenia, tieto overovať a argumentovať. Postupy a javy sa učí zaznamenávať 

konvenčnými matematickými prostriedkami – formálnymi zápismi, čím sa učí v matematike 
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presne vyjadrovať a komunikovať. Prostriedkom a zároveň jedným z cieľov vyučovania 

matematiky je schopnosť spracúvať informácie (obsahovo-významová analýza hovoreného 

alebo písaného, súvislého alebo nesúvislého textu), ktoré sú nevyhnutné pre riešenie 

matematickej úlohy (typickým príkladom sú slovné úlohy, výroky, grafy, diagramy). Žiak sa 

tak učí používať dôsledné, uvedomelé čítanie s porozumením rôznych foriem textu. 

 Vyučovanie matematiky spočíva v aktívnom objavovaní matematických zákonitostí 

a javov v reálnom živote, ktorý je žiakovi blízky. Žiak je tým zároveň vedený chápať 

matematiku ako abstraktnú vedu, ktorá však spracúva, vysvetľuje a popisuje realitu okolo nás. 

A spätne, matematickými poznatkami a postupmi sú riešené úlohy v bežnom (súkromnom či 

profesijnom) živote. Vo vyučovaní sú uprednostňované problémové úlohy, heuristické 

metódy, kooperatívne vyučovacie stratégie.  

 Získané poznatky a zručnosti môžu žiaci preukázať na školskom kole informatickej 

súťaže i-BOBOR. Súčasne sa žiaci našej školy úspešne zapájajú do matematickej súťaže 

Pytagoriáda a po úspešnom umiestnení sa môžu zúčastniť vyšších kôl súťaže. 

 

Človek a príroda 

 

 Vzdelávacia oblasť je realizovaná v rámci vyučovacích predmetov biológia, chémia, 

fyzika, do prírodných vied je však zaraďovaná aj matematika. Obsahom vzdelávania vo 

všeobecnom poňatí je prírodovedná gramotnosť.  

 Hlavným cieľom vzdelávania je čoraz hlbšie chápanie prírodných javov, dejov 

a objektov. Žiak sa učí odkrývať a chápať ich dynamiku vo vzájomných priestorových 

a časových vzťahoch: kauzality, determinácie, interakcie. Žiak si osvojuje základné 

prírodovedné zručnosti: meranie, klasifikovanie, záznamy. Súčasným cieľom vzdelávania je 

osvojenie základov tzv. bádateľskej/výskumnej činnosti (základné poznatky o výskume: cieľ, 

metódy, prostriedky, výsledky výskumu).  

 Vyučovanie prírodovedných predmetov sleduje ďalší významný cieľ – rozvoj 

pozitívneho vzťahu k prírodným vedám a motivácie, záujmu skúmať prírodné prostredie. 

 Vyučovanie spočíva predovšetkým v bádateľských a experimentálnych aktivitách 

zameraných na skúmanie javov a dejov v najbližšom okolí, resp. v známom prírodnom 

prostredí. Súčasťou týchto aktivít je práca s informáciami z rôznych vedeckých, resp. 

odborných, vedeckých zdrojov. Vo vyučovaní je vhodné využívať interdisciplinárny prístup 

pri riešení konkrétneho problémov (prepájanie vzdelávacích obsahov prírodovedných 

predmetov). 
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 Vzdelávanie v oblasti prírodných vied považujeme v súčasnosti za zvlášť významné 

a potrebné, vzhľadom na mimoriadne využitie prírodovedného poznania v rôznych oblastiach 

života spoločnosti. Žiaci nižšieho stredného stupňa sú preto motivovaní vzdelávať sa v tejto 

oblasti, nakoľko sú nevyhnutným základom pre výkon atraktívnych a žiaducich profesií.  

 

 

Človek a spoločnosť 

 

 Vzdelávacia oblasť sa realizuje v rámci vyučovacích predmetov dejepis, geografia 

(humánna geografia), občianska náuka. Obsahom vzdelávania je širokospektrálne 

spoločenskovedné poznanie (informácie, poznatky, zručnosti, postoje). 

 Cieľom vzdelávania v rámci tejto oblasti je spoznávať, chápať a vysvetľovať 

najvýznamnejšie spoločenské javy a procesy, premietajúce sa do reálneho života 

a vyplývajúce z reality. Žiak sa pritom učí okolitý svet a jeho realitu chápať integrovane 

a v interakcii medzi človekom (ako jedincom) a spoločnosťou (ktorej je súčasťou) v danom 

geografickom priestore. Predmetom geografického poznávania je priestor tzv. domáci (vlasť), 

postupne spoznáva vzdialenejšie životné priestory (európsky, svetový, vesmírny). Cieľom 

vzdelávania je aj žiakovo poznanie a pochopenie historických súvislostí viažucich sa na daný 

životný priestor – poznanie minulosti vlastného národa v kontexte historického vývoja 

v širších priestoroch a súvislostiach. Žiak sa učí hľadať a chápať väzby diania v minulosti so 

súčasnosťou, uvedomovať si súčasnosť ako prirodzenú súčasť historického vývoja. 

 Žiak je súčasne vedený k uvedomovaniu si vlastného miesta a úloh v spoločnosti: 

svoje práva a povinnosti vo vzťahu k spoločnosti; zodpovednosť voči sebe, svojim blízkym, 

voči krajine, kde žije. Žiak si osvojuje aktívny prístup k občianskym a spoločenským 

otázkam, učí sa zapájať do riešenia celospoločenských problémov. Získava povedomie o sebe 

ako občanovi a osvojuje si občianske kompetencie. Žiak sa učí chápať svoju príslušnosť 

k istému národu, k istej kultúre a túto kultúru sa učí so záujmom poznávať, rozvíjať a chrániť. 

Cieľom vzdelávania je preto formovať u žiaka pozitívne postoje k vlastnej kultúre, životnému 

priestoru, k ľuďom a ich výtvorom. 

 Vzhľadom na povahu vzdelávacích obsahov a cieľov ako vhodnú vyučovaciu stratégiu 

aplikujeme integráciu niektorých vzdelávacích obsahov jednotlivých predmetov, resp. 

aplikáciu medzipredmetových vzťahov vytváraním prierezových tém. Spoločenskovedné 

vzdelávanie je posilňované tematickými projektmi a exkurziami. 
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Človek a hodnoty 

 

 Vzdelávacia oblasť sa realizuje v rámci povinne voliteľných vyučovacích predmetov 

etická výchova alebo náboženská výchova. 

 Obsahom vzdelávania v tejto vzdelávacej oblasti je systém poznania hodnôt a s nimi 

súvisiacimi vedomosťami, postojmi a spôsobmi konania (správania, komunikácie). Tieto 

systém je aplikovaný vo vzťahu k človeku, k prírode a k ľudským výtvorom (kultúre). Ide 

o vytvorené univerzálne kultúrne – spoločenské hodnoty. Na vyučovaní si má žiak osvojiť 

nielen adekvátne informácie, ale končeným cieľom je, aby tieto pochopil, zvnútornil si ich 

(akceptoval ich a stotožnil sa s nimi) a aplikoval vo svojom myslení a konaní. Tým 

vyučovanie môže zabezpečiť formovanie osobnosti žiaka s vlastnou identitou a žiaducou 

hodnotovou orientáciou. 

 Vzdelávací predmet etická výchova charakterizujeme ako vedenie žiaka 

k prosociálnosti. Dôraz je kladený na rozvoj úcty žiaka k sebe a k iným. U žiaka sú rozvíjané 

sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch, súčasne je žiak vedený k zvyšovaniu odolnosti 

voči negatívnym sociálno-patologickým javom, amorálnym javom. 

 Vzdelávací predmet náboženská výchova je viesť žiaka myslieť a konať v súlade 

s daným náboženstvom a vierou. Predmet rozvíja osobný vzťah k Bohu, reflektuje otázku 

významu sveta, zmyslu a hodnoty života človeka ako jednotlivca. Žiakovi dáva odpovede na 

zásadné životné otázky na základe zjavenia a viery. Vyučovanie náboženstva je súčasne 

založené na tolerancii k iným konfesiám a náboženstvám. Vedie žiakov k osobnému 

náboženskému životu a k zodpovednému pôsobeniu v cirkvi a v spoločnosti vôbec. 

 

 

Človek a svet práce 

 

 Vzdelávacia oblasť je realizovaná v rámci predmetu technika. Vzdelávací obsah tvorí 

široké spektrum pracovných činností a technológií z rôznych oblastí reálneho života – 

sveta práce v spoločnosti. Pracovné činnosti a technológie sú podmienené znalosťou istých 

poznatkov a psychomotorických zručností. Táto vzdelávacia oblasť má praktický 

autentický charakter, preto významne prispieva k premýšľaniu žiaka o svojej profesijnej 

dráhe, k nachádzaniu osobných záujmov ale aj predpokladov – potenciálu či limitov 

vykonávať isté povolanie. 
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 Žiak sa vlastnou činnosťou učí konštruovať a zhotovovať primerane náročné výrobky, 

čím si zároveň osvojuje zložitejšie pracovné postupy a technológie, spoznáva základné 

technické materiály. Cieľom výučby je zároveň nadobudnúť užívateľské zručnosti v rôznych 

oblastiach života. Žiak je priamo sú konfrontovaní s technikou, spoznávajú jej rozmanitosť 

a uplatnenie, učia sa ju bezpečne používať. Prirodzenou súčasťou vyučovacích zámerov je 

formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k technike, technickému vzdelávaniu a napokon aj 

k práci samotnej. Pri praktických činnostiach žiak zároveň nadobúda základné pracovné 

návyky. Učí sa chápať zmysluplnosť a významnosť každého druhu práce v spoločnosti. 

Predmetom učenia žiaka je aj trh práce: žiak spoznáva jeho štruktúru, systém, pravidlá. 

V rámci takto cieleného vyučovania si žiak súčasne rozvíja analytické, tvorivé a technické 

myslenie, ktoré je spätne nevyhnutným predpokladom pre výkon pracovnej činnosti. Okrem 

špecificky zameraných obsahov, predmet technika vytvára vhodné prostredie pre rozvoj 

schopnosti samostatne ale aj tímovo pracovať (schopnosť kooperácie). K výchovnému 

pôsobeniu v rámci tejto oblasti prispieva aj realizovaný projekt „Podpora profesijnej 

orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. 

 V učebných osnovách predmetu technika je konkretizované tematické zameranie 

vzdelávacích štandardov.  

  

  

Umenie a kultúra 

 

 Vzdelávací obsah je realizovaný vo vyučovacích predmetoch výtvarná a hudobná 

výchova. Vzdelávací obsah tvorí poznanie druhov umenia (vizuálneho, dramatického, 

hudobného) a kultúrnych tradícií, povedomie o ich hodnote a významnosti, postoje 

k umeniu a kultúre súčasnosti aj minulosti. Súčasne je u žiakov rozvíjané kritické 

myslenie predovšetkým vo vzťahu k masmédiám a ich ponuke. V rámci svojich možností 

žiaci poznávajú umelecké vyjadrovacie prostriedky a majú možnosti umelecky sa vyjadrovať. 

Umelecké vyjadrovanie, resp. pokusy o umelecké vyjadrenie umožňuje a zároveň vyžaduje od 

žiaka uplatňovanie tvorivosti. Predmetom učenia žiakov je v prvom rade spoznávanie kultúry 

a umenia svojho regiónu, národa, krajiny, s cieľom rozvoja povedomia kultúrnej identity u 

každého žiaka. Súbežne sú u žiakov rozvíjané interkultúrne kompetencie. 

 Základnou zásadou vyučovania umelecky ladených predmetov  je kontinuálne rozvíjať 

vrodené a prirodzené predpoklady žiakov pozitívnou motiváciou a stimulovaním hravosti 
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a spontánnosti (nakoľko tieto prvky sú nevyhnutné pre umeleckú tvorbu vôbec). Žiak má 

možnosť umeleckými pokusmi sám v sebe objavovať potencionálne umelecké sklony. 

Vyučovanie je postavené na aktivitách, ktoré dávajú priestor žiakovi dostatočne tvorivo sa 

prejavovať s uplatnením vlastnej predstavivosti a fantázie. Zároveň sú vytvárané podmienky 

na rozvíjanie zručností žiaka používať špecifické umelecké výrazové prostriedky (výtvarné, 

hudobné dramatické). Vo výtvarných, hudobných a dramatických prejavoch má žiak možnosť 

sebavyjadrenia a sebarealizácie. Práve tieto žiacke prejavy a zážitky spojené s tvorbou 

napomáhajú k vytvoreniu kladného vzťahu k jednotlivým druhom umenia. 

 Okrem formálneho vyučovania hudobná výchova je podporovaná speváckou súťažou 

„Slávik Slovenska“, ktorú škola každoročne organizuje. Zároveň môžu žiaci prejaviť svoje 

výtvarné nadanie pri zapájaní sa do sezónnych výstav, ktoré škola organizuje na jeseň, 

Vianoce a Veľkú noc. 

 

Zdravie a pohyb 

 

 Vzdelávacia oblasť je realizovaná v rámci vyučovania predmetu Telesná a športová 

výchova. Predmetom učenia žiakov sú základné pohybové zručnosti (využiteľné 

v rekreačnom športovaní); základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života a 

o športových aktivitách; povedomie o význame športovania; pozitívny vzťah 

k pohybovej aktivite. Telesná výchova zároveň prispieva k celkovému rozvoju osobnosti 

žiaka (kognitívnemu, sociomorálnemu, afektívnemu, psychomotorickému). 

 Vo vyučovaní je potrebné v plnej miere rešpektovať individuálne dispozície 

(predovšetkým telesné) žiaka. Majú byť zohľadňované pri plánovaní vyučovania, ale 

predovšetkým pri hodnotení výkonov. Kľúčovým princípom vyučovania je motivácia žiakov 

výberom vhodných aktivít a výkonov, ktoré by umožnili individuálne pokroky žiakov. 

V zmysle rozvoja pozitívneho vzťahu k športovaniu vyučovanie má žiakom poskytovať 

dostatočné množstvo zážitkov a radosti z pohybu. Na vyučovaní je využívané široké spektrum 

pohybových aktivít zameraných na rozvoj jemnej a hrubej motoriky ako základov pre 

zložitejšie športové výkony. Značný priestor je dávaný kolektívnym športom, nakoľko sa 

ukazujú ako dobrý prostriedok rozvoja medziľudských vzťahov žiakov a majú značný 

motivačný potenciál. V prípade vhodných podmienok škola každoročne organizuje pre žiakov 

2. stupňa lyžiarsky výcvik.  
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2.6 Prierezové témy 

 

 Súčasťou vzdelávacieho obsahu školy sú tzv. prierezové témy, ktorých zaradenie do 

školského vzdelávania je podmienené dynamicky sa meniacou spoločnosťou, globalizačnými 

trendmi, novými technológiami a špecifickými sociálnymi zmenami v spoločnosti. Jednotlivé 

témy predstavujú viac-menej ucelený systém informácií, poznatkov, zručností a postojov. 

Tento systém sa premieta do vzdelávacích oblastí, resp. vyučovacích predmetov, čím sa 

zabezpečuje sústavné prepájanie školského vzdelávania s aktuálnym dianím v spoločnosti i 

s každodennými reálnymi skúsenosťami žiaka. Zavádzanie prierezových tém zabezpečuje vo 

vzdelávacom obsahu funkčnosť, aktuálnosť, autenticitu. 

 Prierezové témy môžeme realizovať ako integrálnu súčasť učebného obsahu 

vyučovacích predmetov, ako samostatný vyučovací predmet (s využitím tzv. voľných hodín), 

v rámci vyučovacích blokov, kurzov, projektov a pod. Naša škola uplatňuje prvú 

spomínanú formu implementácie prierezových tém, t. j. jednotlivé témy sú systematicky 

začleňované do vzdelávacieho obsahu vyučovacích predmetov. Zohľadňujeme pritom 

zmysluplnosť prepojenia tém – zvažujeme, aké možnosti dáva ten ktorý vyučovací predmet 

pre začlenenie obsahu danej prierezovej témy. Uplatňujeme pritom princíp prepájania, 

integrácie a vhodného usporadúvania obsahov v rámci celkov i celkov navzájom, realizácie 

medzipredmetových vzťahov. Učitelia využívajú obsahové i procedurálne prepájanie 

vyučovacích hodín so zámerom dosiahnuť spoločné učebné ciele. Vyučovacie stratégie sú 

zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré prepájajú prírodovedné predmety so 

spoločenskovednými (exploratívne, bádateľské metódy). Prierezové témy sú často vhodným 

predmetom výtvarného stvárnenia na hodinách výtvarnej výchovy. Taktiež býva realizovaná 

integrovaná tematická výučba spojená s projektovou činnosti (prácou na projekte), resp. je 

využívaná projektová vyučovacia metóda.  

 Zrejme najviac priestoru pre implementáciu prierezových tém poskytujú predmety 

slovenský jazyk a literatúra a matematika. Jazyk a matematika sú abstraktné vedy, preto 

osvojovanie jazykovej a matematickej gramotnosti si vyžaduje použitie istých konkrétnych 

obsahov – tém (napr. matematická slovná úloha je nutne zameraná na istú časť reality, ktorá 

môže byť východiskom pre implementáciu konkrétnej prierezovej témy). Ešte širšie možnosti 

poskytuje literárna výchova, keďže literárne texty sú nositeľmi istých obsahov – tém (a tieto 

môžu poskytovať priestor pre implementáciu prierezovej témy). 

 Napĺňanie prierezových tém posilňujeme aj tematicky zameranými mimovyučovacími 

aktivitami (krúžky, exkurzie, prednášky, koncerty, účelové cvičenia, didaktické hry a pod.).  
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 Prierezové témy nižšieho stredného vzdelávania sú nasledovné: Osobnostný 

a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Enviromentálna výchova, Mediálna 

výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia. Každú z uvedených tém 

charakterizujeme: vzdelávacím obsahom, ktorý prináša do vyučovania; cieľmi implementácie 

danej témy vo vyučovaní; vyučovacie stratégie a predmety, ktoré svojou povahou 

a smerovaním umožňujú implementáciu témy; ostatné didaktické poznámky.   

  

 Súčasťou vzdelávacieho obsahu školy je téma Finančná gramotnosť, ktorá má tiež 

povahu „prierezovej témy“, avšak venujeme jej zvláštnu pozornosť v osobitnej podkapitole, 

nakoľko v súlade s platnými dokumentmi1 je povinnosťou školy zaradiť tzv. štandard 

finančnej gramotnosti do vyučovacích predmetov (na úrovni osnov aj vzdelávacích 

štandardov). Štandard je implementovaný do vzdelávacieho obsahu v plnom rozsahu. Téma 

Finančná gramotnosť má v porovnaní s ostatnými prierezovými témami špecifickú, 

predovšetkým významnejšiu pozíciu. 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 Téma je súčasťou každého vzdelávacieho obsahu, aplikuje sa vo všetkých 

vyučovacích predmetoch, nakoľko rozvíja osobnosť žiakov v oblasti postojov a hodnôt. Žiak 

je vedený k uvedomovaniu si svojho konania, k premýšľaniu o svojom živote, o vzťahoch 

k ľuďom a o smerovaní v budúcnosti. U žiaka sú tým rozvíjané osobnostné a sociálne 

kompetencie.  

 Realizácia tejto témy vo vzdelávaní prispieva k tomu, aby žiak: 

- rozumel sebe aj iným; 

- reguloval svoje správanie a prejavovanie emócií; 

- preferoval priateľské vzťahy; 

- osvojil si, používal a ďalej rozvíjal komunikačné a kooperatívne zručnosti; 

- nadobudol základné prezentačné zručnosti pri prezentovaní seba a svojej práce; 

                                                             
1 Finančná gramotnosť 1. Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na 

prvom stupni základných škôl. Dostupné na: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/vzdelavacie_aktivity/financne_vzdelavanie/financna_gramotnost_1.pd 

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov 

základných a stredných škôl, dostupné na: www.minedu.sk. 

http://www.statpedu.sk/files/documents/vzdelavacie_aktivity/financne_vzdelavanie/financna_gramotnost_1.pd
http://www.minedu.sk/
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- osvojil si a uplatňoval základné sociálne zručnosti – stratégie pre riešenie rôznych 

situácií; 

- akceptoval a rešpektoval odlišnosti u človeka – jeho názory, prístupy k riešeniu 

problémov; 

- uvedomoval si kauzalitu v konaní a myslení človeka (myslenie a konanie má svoje 

dôvody a dôsledky); 

- inklinoval k princípom zdravého životného štýlu, uvedomelému a zodpovednému 

konaniu vo  svojom živote. 

 Formovanie žiakov  v rámci tejto oblasti je  realizované v bežných situáciách, ktoré 

vyučovanie prináša, kedy je kľúčová rola pedagóga: upriamuje pozornosť na problém, 

analyzuje, argumentuje, interpretuje, navrhuje vhodné postupy riešenia, je sám vzorom 

v hovorení a konaní v danej situácii – prejavuje isté postoje atď. Posilnenie tohto formovania 

je vhodné v rámci i mimo vyučovania formami: tematické projekty, diskusie, interaktívne 

aktivity, hry, modelové situácie, vhodné cvičenia, kultúrne a športové podujatia.  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 Téma umožňuje osobnostný rozvoj žiaka v rámci prípravy žiakov na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Žiakom poskytuje základné vedomosti 

a zodpovedné postoje v partnerských vzťahoch a v rodičovstve v súlade s etickými normami 

a vedeckými poznatkami.  

 Realizácia tejto témy vo vzdelávaní prispieva k tomu, aby žiak: 

- nadobudol základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, 

ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti; 

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov; 

- uvedomoval si kauzalitu v konaní a myslení človeka (myslenie a konanie má svoje 

dôvody a dôsledky); 

- inklinoval k zdravému a zodpovednému životnému štýlu, uvedomelému konaniu vo 

svojom živote. 

Tému realizujú vyučovacie predmety: náboženská výchova, literárna výchova, cudzie 

jazyky, biológia, ale aj hudobná výchova a výtvarná výchova (umelecké stvárnenie 

problematiky). Značný priestor poskytujú aj tematické projekty a besedy (zamerané na 

zodpovedný prístup k plánovaniu manželstva a rodičovstva a pod.). 
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 Manželstvo a rodičovstvo sú témy mimoriadne citlivé a zasahujú do súkromného 

života žiaka či už súčasného alebo budúceho. Pri výchove je preto nevyhnutné uplatňovať 

zvlášť citlivý a taktný prístup pedagóga, zohľadňovať pritom aktuálnu rodinnú situáciu a 

aktuálnu psychickú konšteláciu žiaka. 

 V prípade možnosti je vhodné využívať pomoc poradenských inštitúcií a adekvátnych 

odborníkov.  

  

Enviromentálna výchova 

 

 Prierezová téma má užšie obsahové zameranie – prírodovedného 

a spoločenskovedného charakteru. Obsah témy tvorí chápanie vzájomných interaktívnych 

vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. K tomu vedú vedomosti, zručnosti, 

postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré si žiaci majú na 

vyučovaní osvojiť. Téma zároveň prináša do vyučovania koncept globálneho vzdelávania. 

Žiaci sa učia vnímať a chápať udalosti, situácie, dianie v globálnej previazanosti na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Táto previazanosť funguje medzi sociálnymi, 

enviromentálnymi, ekonomickými a politickými procesmi v spoločnosti. 

 Realizácia tejto témy vo vzdelávaní prispieva k tomu, aby žiak: 

- nadobudol základné pravidlá a zručnosti správania sa v prírode; 

- identifikoval hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody; 

- identifikoval hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia; 

- vedel aplikovať konkrétne postupy vedúce k ochrane a zlepšenia svojho životného 

prostredia; 

- aktívne sa podieľal na zveľaďovaní životného prostredia školy a okolia; 

- uvedomoval si dôsledky konzumného spôsobu života na prírodu i kultúru, a súčasne 

dokázal regulovať svoju spotrebu s ohľadom na životné prostredie; 

- rozumel základným globálnym problémom súčasnej spoločnosti. 

 Realizácia témy je efektívna predovšetkým v rámci predmetov: biológia, geografia, 

chémia, fyzika, technika a etická výchova. Okrem formálneho vzdelávania envirmentálnu 

výchovu podporujú súťaže (zber plastových vrchnákov, papiera, použitého kuchynského oleja 

atď.), besedy a prednášky. Žiaci sa zapájajú aj do školskej akcie pri príležitosti Dňa Zeme, 

kedy vytvárajú tematické projekty – prezentácie, v ktorých spracúvajú zaujímavé informácie 

do kreatívneho výtvarného spracovania. Pre žiakov každoročne zabezpečujeme výchovné 

koncerty s enviromentálnou tematikou. 
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Mediálna výchova 

 

 Téma prináša do vyučovania základy mediálnej gramotnosti žiakov, ktoré spočívajú: 

vo vedomostiach/informáciách o médiách; v schopnosti kriticky prijímať; analyzovať 

hodnotiť, ale aj komunikovať médiá a ich obsahy. Mediálna gramotnosť umožňuje žiakovi 

orientovať sa v mediálnom svete, zodpovedne a kriticky pristupovať k používaniu médií, 

poznať dosah médií na život jednotlivca i spoločnosti. Všeobecne možno povedať, že u detí je 

rozvíjaná uvedomelosť so súčasnom svete médií. 

 Mediálna výchova je konkrétna, aktuálna - priamo spätá s reálnym životom, preto 

učiteľ vychádza zo skúseností žiakov a tieto sa stávajú vhodným predmetom spracovania 

(témou) na vyučovaní.  

 Realizácia tejto témy vo vzdelávaní prispieva k tomu, aby žiak: 

- poznal význam médií a ich vplyv na vlastný život i na spoločnosť; 

- vedel rozlišovať pozitíva a negatíva médií a ich využívania; 

- mal zodpovedný prístup k používaniu médií pri komunikácii a pri vytváraní vlastných 

mediálnych produktov; 

- bol informovaný o aktuálnych druhoch médií; 

- získal základy zručností pre používanie médií. 

Mediálnu výchovu realizujeme v rámci vyučovacích predmetov: informatika, 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, občianska náuka, náboženská výchova, dejepis 

 

 

Multikultúrna výchova 

 

 Téma prináša do vzdelávacieho obsahu školy obraz súčasnej globalizujúcej sa 

spoločnosti s multikultúrnymi trendmi v slovenskom i európskom priestore. Žiakom je 

umožnené utváranie povedomia o rôznych kultúrach, ich členoch a vplyvoch, s ktorými sa 

viac-menej stretávajú v bežnom živote. Vo vyučovaní sa učia akceptovať a rešpektovať 

kultúrne odlišnosti, sú vedení k chápaniu rovnocennosti kultúr, sú vedení k spolupráci 

a interkultúrnej  komunikácii s ich členmi. Žiaci sú zároveň vedení k poznaniu základných 

ľudských práv a učia sa ich rešpektovať.  
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 Mulitikultúrna výchova je úzko spätá s regionálnou súčasnou i tradičnou ľudovou 

kultúrou, nakoľko presadzujeme názor, kde poznávaním vlastnej kultúry sa žiak zároveň učí 

poznávať a akceptovať iné kultúry. 

 Implementácia multikultúrnej výchovy do vyučovania napomáha k tomu, aby žiak: 

- akceptoval a rešpektoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu; 

- dokázal kultivovane komunikovať a spolunažívať s príslušníkmi inej 

kultúry/subkultúry; 

- mal záujem spoznávať iné kultúry a subkultúry; 

- poznával a uplatňoval svoje práva a zároveň rešpektoval práva iných; 

- poznal riziká, nebezpečenstvo – dôsledky spoločenských javov: xenofóbia, 

diskriminácia, rasizmus, antisemitizmus a ďalšie formy neznášanlivosti. 

 Priestor pre multikultúrnu výchovu poskytujú predmety: dejepis, občianska náuka, 

etická výchova, hudobná a výtvarná výchova. Podpora multikultúrnej výchovy je na škole 

realizovaná aj v rámci školského projektu „Európsky deň jazykov“, kde žiaci utvárajú vlastné 

projekty – multižánrové stvárnenia rôznych kultúr, národov prostredníctvom ich jazykov. 

Projekt dáva žiakom značný priestor pre tvorivosť i uplatnenie poznatkov o rôznych 

krajinách. Obdobný, ale špecifickejšie je zameraný projekt na krajiny stredoeurópskeho 

priestoru – „Projekt Stredná Európa“. Napokon poznanie iných krajín, viac či menej 

vzdialenejších kultúr umožňujeme našim žiakom exkurziami do okolitých štátov: Poľsko 

(Krakow, hrad Wawel, Osvienčim a i.), Rakúsko (Viedeň a i.), Česko (Praha, Kutná Hora, 

Kostnica, Morava a i.),  

 

 

Ochrana života a zdravia 

 

 Obsah témy tvoria poznatky, zručnosti a postoje potrebné k ochrane vlastného 

zdravia (života) aj iných. Sú zamerané jednak na predchádzanie nebezpečenstva ohrozenia, 

a zároveň na poskytovanie pomoci v prípade samotného ohrozenia zdravia (života) 

v mimoriadnych i nepredvídateľných situáciách (požiare, havárie, živelné katastrofy atď.). 

Súčasťou obsahu sú aj základné zručnosti v sebaochrane. U žiakov je zároveň rozvíjané 

povedomie o význame zdravého životného štýlu a s tým súvisiace poznanie, postoje, návyky. 

Končeným dôsledkom takéhoto formovania žiaka je poznanie hodnoty zdravia a vôbec života 

každého človeka. 

 Cieľmi výchovy v rámci tejto témy je, aby žiak: 
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- rozpoznal situácie ohrozujúce zdravie (život) svoj alebo iného; 

- uvedomoval si význam poskytnutia pomoci iným i sebe  v prípade ohrozenia zdravia 

(života); 

- vedel vhodne reagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci; 

- mal osvojené praktické zručnosti v sebaochrane; 

- mal vytvorený pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu – životospráva, 

stravovanie, pohyb a šport; 

- rozvíjal si telesnú zdatnosť a výkonnosť v prírodných podmienkach; 

- osvojil si základné (orientačné, bezpečnostné) činnosti pri pobyte v prírode; 

- mal zvnútornenú hodnotu života každého človeka, v súlade s tým myslel aj konal. 

 Hlavný priestor na realizáciu tejto témy umožňujú predmety: telesná a športová 

výchova, biológia. Zároveň sú každoročne na nižšom strednom stupni realizované tzv. 

„účelové cvičenia“, ktoré umožňujú získanie nielen základných poznatkov, ale predovšetkým 

zručností. Vyučovanie má charakter praktických aktivít – nácvik evakuácie, základy 

poskytovania prvej pomoci, orientácia a pohyb v prírode. Žiaci tak získavajú skúsenosti 

s civilnou ochranou. Výchova a vzdelávanie v tejto oblasti je realizovaná aj prostredníctvom 

projektov, do ktorých sú deti zapájané: Deň narcisov (finančná pomoc onkologickým 

pacientom), Zdravá škola. Na škole sú priebežne realizované aktivity so zameraním na 

prevenciu pred drogovými a inými závislosťami (prednášky, súťaže, diskusie). Zároveň má 

škola vytvorený komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí. 

 

 

2.6.1 Začlenenie prierezových tém do vzdelávacieho obsahu vyučovacích predmetov 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

všetky vyučovacie predmety 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

NBV, SJL, BIO, HUV, VYV, AJ, 

THD, OBN 

Enviromentálna 

výchova 

 

MAT, AJ, BIO, GEG, CHE, FYZ, 

THD, ETV, VYV, OBN, NBV 

Mediálna výchova 

 

INF, SLJ, AJ, MAT, OBN, NBV, 

DEJ, VYV, FYZ 

Multikultúrna DEJ, AJ, OBN, ETV, HUV, 
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výchova 

 

VYV, GEG, SJL, TSV 

Ochrana života a 

zdravia 

 

TSV, BIO, THD, FYZ, CHE, 

INF, NBV 

 

  

2.7 Finančná gramotnosť     

 

 Obsah témy finančná gramotnosť určuje Národný štandard finančnej 

gramotnosti2(NŠFG). Pre nižší stredný stupeň ZŠ je definovaný stredný štandard finančnej 

gramotnosti, ktorú si majú žiaci osvojiť– Úroveň 2. Tento štandard je súčasťou vzdelávacieho 

obsahu pre nižší stredný stupeň v plnom rozsahu. Naša škola nemá vytvorený samostatný 

predmet so zameraním na rozvoj finančnej gramotnosti. Vyučovanie témy sú preto 

realizované v rámci vyučovania tzv. povinných predmetov. Téma Finančná gramotnosť je 

začlenená do vzdelávacieho obsahu celoplošne, t. j. je systematicky implementovaná do 

vyučovacích predmetov, resp. do rámca vhodného učiva. Rozsah začlenenia i spôsob 

realizácie na vyučovaní závisí od obsahového  zamerania  daného predmetu (nie mechanické, 

ale zmysluplné a funkčné začlenenie). Finančné vzdelávanie na druhom stupni svojím 

obsahom (rozsahom i kvalitou) plynule nadväzuje na vzdelávanie primárneho stupňa. 

Nadobúda kontúry systematickejšieho a odbornejšieho učenia  žiakov vzhľadom na vyššiu 

úroveň školských poznatkov, ale aj osobných mimoškolských skúseností zo svetom financií. 

Zaradenie konkrétnych čiastkových kompetencií  a pojmov (ktoré si má žiak osvojiť) do 

vyučovacích predmetov je uvedené v učebných osnovách. Najväčší priestor pre finančné 

vzdelávanie poskytujú predmety: matematika, občianska náuka a etická výchova. Rozsah 

učiva, ale predovšetkým jeho náročnosť sa rovnomerne zvyšuje so zvyšovaním ročníkov. 

  Obsah finančnej gramotnosti je chápaný ako prirodzená súčasť vzdelávacieho obsahu 

vyučovacích predmetov. Naším zámerom nie je zvyšovať nároky na výkony žiakov, ale aby 

pridanou hodnotou učenia sa danej „povinnej témy“ bolo nadobudnutie istého poznania, 

kompetencie finančnej gramotnosti. 

  

 

Ciele rozvíjania a formovania finančnej gramotnosti:  

                                                             
2 Dokument dostupný na: www.minedu.sk. 
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 Všeobecným cieľom finančného vzdelávania na nižšom strednom stupni je rozvoj 

a formovanie finančnej gramotnosti na úrovni primeranej veku a skúsenostiam žiakov. 

V súlade s definíciou finančnej gramotnosti (ako uvádza NŠFG), cieľom je, aby žiak získal 

základy pre schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 

vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti. Konkrétnymi cieľmi je, aby žiak nadobudol (kompetencie): 

- porozumenie vybraným pojmom a vedel ich uplatniť; 

- základnú orientáciu vo finančnom trhu; 

- schopnosť vyhľadávať, spracovávať a vyhodnocovať informácie viažuce sa na 

financie; 

- kritické myslenie v oblasti financií; 

- správne postoje vo svete financií; 

- spôsobilosť zodpovedne sa rozhodovať pri riešení finančnej úlohy/problému; 

- zručnosti skutočne uplatniteľné v reálnom živote (aplikácia). 

 

Princípy vyučovania finančnej gramotnosti: 

- učenie vždy spojené s reálnymi objektmi, situáciami a problémami – autenticita 

vyučovania; vyučovanie má byť aktuálne (na vyučovaní vychádzať z finančných 

aktualít); 

- starostlivo zvažovať primeranosť informácií, zručností a postojov veku 

a individuálnym osobitostiam žiakov; 

- dodržiavanie odbornej korektnosti používaných pojmov; 

- osvojenie pojmov nie je cieľom učenia, ale len prostriedkom k nadobudnutiu zručností 

a postojov pre správny výber stratégií v spravovaní financií (nadobudnutie 

kompetencií); 

- aktívne zapojenie žiaka do učenia – minimalizovať monologické výkladové 

vyučovanie a uprednostňovať interaktívne vyučovanie; 

- viesť žiaka od pasívneho porozumenia (úroveň myslenia) pojmom k ich aktívnemu 

používaniu (stratégie); 

- vyučovanie je v podstatnej miere postavené na vyhľadávaní, spracovávaní 

a porozumení informáciám (v písomnej alebo ústnej podobe); so súčasným kritickým 

vyhodnocovaním; 

- uprednostňovať tzv. inscenačné metódy vyučovania, ktoré sú konkrétne ale zároveň 

umožňujú vyhýbať sa citlivým údajom zo súkromného života žiakov; 
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- vyučovanie má byť dostatočne pestré, pre žiakov zaujímavé – spojené so zážitkom, ale 

zároveň má vždy viesť k osvojeniu si istej stratégie zodpovedného rozhodovania sa; 

- podľa možnosti využívanie informačných technológií; 

- využívanie medzipredmetových, resp. v rámci predmetov medzioblastných vzťahov; 

zmysluplné prepájanie s prierezovými témami; 

- vyhýbať sa explicitnej alebo implicitnej propagácii konkrétnych finančných produktov 

a služieb (zásada všeobecnosti a nadhľadu); 

- zabezpečiť spoluprácu s rodičmi vzhľadom na možnú citlivosť témy; značná časť 

učiva súvisí s hospodárením domácností, je preto potrebné rodičov oboznámiť 

s cieľmi, stratégiami vyučovania finančnej gramotnosti, predovšetkým argumentovať 

prínosom finančného vzdelávania, a tak  predchádzať možným obavám zo 

zasahovania do súkromnej sféry žiakov; 

- vo vyučovaní nevyužívať konkrétne údaje zo súkromia žiakov, ale fiktívne;  

- súhrn kvalít vyučovacieho procesu: názornosť, jednoduchosť, aktivita žiakov, 

dynamika; zmysluplnosť, využiteľnosť, významnosť;  

 

 

Metódy a formy vyučovania finančnej gramotnosti: 

 

 Vyučovanie finančnej gramotnosti realizujeme aktivizujúcimi metódami a formami, 

ktoré sú založené na interaktívnom učení, a umožňujú žiakovi získať istý zážitok 

a praktickú skúsenosť. Tie sú základom pre získanie cielených kompetencií finančnej 

gramotnosti. V rámci vyučovacích aktivít sú využívané autentické učebné pomôcky – reálne 

textové materiály (z finančného trhu), ale aj úlohy, problémy, situácie finančného 

charakteru, s ktorými sa žiaci môžu stretávať v reálnom – mimoškolskom živote 

(predovšetkým hospodárenie domácností, bankovníctvo). Vyučovanie podľa možnosti 

a vhodnosti tém realizujeme aj s využitím IKT. Na vyučovacích hodinách sú preferované 

rôzne podoby kooperatívneho vyučovania: práca v skupinách, vo dvojiciach. 

 Podľa zamerania učiva a sledovanej čiastkovej kompetencie finančnej gramotnosti sú 

odporúčané štandardizované metódy: 

- heuristická; 

- situačná; 

- inscenačná; 

- projektová; 
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- brainstorming; 

- mentálne mapovanie. 

Viac informácií k vyučovaniu môžu pedagógovia na nižšom strednom stupni čerpať 

z publikácie Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských 

vzdelávacích programov základných a stredných škôl 3. 

 

 

2.7.1 Čiastkové témy a kompetencie finančnej gramotnosti na nižšom strednom stupni 

 

 Finančné vzdelávanie je realizované v rámci tematických celkov, ktoré obsahujú 

čiastkové kompetencie. Tie sú predmetom učenia žiakov na vyučovaní. Tematické celky 

finančnej gramotnosti – Úroveň 2: 

1. Človek vo sfére peňazí. 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca. 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. 

5. Úver a dlh. 

6. Sporenie a investovanie. 

7. Riadenie rizika a poistenie. 

 Škola má k jednotlivým témam sumarizované konkrétne výkonové štandardy – 

kompetencie pre nižší stredný stupeň – Úroveň 2. Tento sumár je uvedený v samostatnom 

dokumente. 

 

 

Začlenenie témy „finančná gramotnosť“ do vyučovacích predmetov 

 

 Finančné vzdelávanie je realizované vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného stupňa. 

So stúpajúcimi ročníkmi narastá aj kvantita a kvalita vzdelávacích cieľov. Uvádzame 

predmety a v rámci nich obsahové štandardy, ktoré sú prepájané s vyučovaním finančnej 

gramotnosti. Učiteľ však môže podľa vlastného uváženia začleniť cielené kompetencie 

finančnej gramotnosti aj do iných vzdelávacích obsahov. 

 

                                                             
3 Dostupné na www.minedu.sk. 
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- Slovenský jazyk a literatúra: diskusia – argument, diskusný príspevok, e-mail, plagát, 

inzerát, reklama, polemika, úradný list – objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť; 

- Matematika: násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, počtové 

výkony s prirodzenými číslami, riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie, počtové výkony s desatinnými číslami, percentá, 

počtové výkony s celými číslami, pravdepodobnosť, štatistika, lineárne 

rovnice/nerovnice; 

- Informatika: plagát, prezentácia, vyhľadávanie – spracúvanie - vyhodnocovanie 

informácií, komunikácia prostredníctvom IKT, počítačová kriminalita, legálnosť 

programov, autorské práva,  

- Fyzika: iné zdroje energie;  

- Geografia: (bohatstvo a chudoba krajín, enviromentálne otázky) Austrália, Amerika, 

Afrika, Ázia, Slovensko;  

- Občianska náuka: štát a právo, obchodné a trestné právo, ekonomický a hospodársky 

život spoločnosti, globalizácia spoločnosti (globálne problémy sveta), vplyv peňazí 

a bohatstva na spoločnosť; 

- Etická výchova: ekonomické hodnoty a etika, pozitívne vzory správania (z histórie, 

literatúry), pozitívne vzory správania v každodennej realite, etické hodnoty (dobrá 

povesť, pravda), etické aspekty vzťahu k rodine, vzťah k chorým, starým 

a postihnutým ľuďom. 

 

Implementácia čiastkových kompetencií do vzdelávacieho štandardu predmetov podľa 

jednotlivých ročníkov je opísaná v učebných osnovách predmetov. 

 

 

3 VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

 Naša škola zastáva názor rovnakého prístupu k vzdelaniu pre každé dieťa bez ohľadu 

na rasovú príslušnosť, sociálne a rodinné zázemie dieťaťa, vrodené alebo získané zdravotné 

znevýhodnenia/obmedzenia. Podporujeme tzv. inkluzívne vzdelávanie, teda včleňovanie  

všetkých detí do školského kolektívu a zapojenie do bežného vyučovacieho procesu. Naším 
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cieľom je vytvárať pozitívnu klímu v detskom kolektíve a naučiť deti vzájomnej akceptácii, 

tolerancii a pomoci.  

 Systematicky a dôsledne sledujeme proces učenia a prejavy detí na našej škole.  Pri 

podozrení na potrebu špecifického prístupu k dieťaťu situáciu promptne riešime v spolupráci 

s rodičmi a poradenskými centrami. Ak poradenské zariadenie diagnostikuje potrebu 

špecifického prístupu k dieťaťu, zákonný zástupca môže požiadať o individuálne začlenenie 

svojho dieťaťa do vyučovacieho procesu. V rámci informovaného súhlasu zároveň potvrdí 

svoj súhlas s individuálnym začlenením, ktoré je následne odsúhlasené Pedagogickou radou. 

Na základe odsúhlasenia riaditeľ školy vydá rozhodnutie o zmene formy vzdelávania. 

V súlade s požiadavkami na vzdelávanie dieťaťa je vypracovaný individuálny vzdelávací 

program, resp. plán. Učitelia vyučujú dané dieťa v súlade s plánom, pričom vyučovanie 

prispôsobujú výberom odporúčaných metód, foriem a prostriedkov výučby. Dieťa je 

vzdelávané integráciou v bežnej triede.  

 Naša škola akceptuje deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a v rámci možností 

sa snaží zabezpečovať potrebné personálne a materiálne podmienky efektívneho vzdelávania. 

Každé dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je vzdelávané v bežnej triede, špecifické 

priestory pre deti s mentálnymi postihnutím nie sú vybudované. Na škole zatiaľ nepôsobí 

školský psychológ ani špeciálny pedagóg, avšak pre deti je k dispozícii asistent učiteľa.  

Pôsobenie asistenta učiteľa sa ukazuje veľmi prínosné. Spolupráca pedagógov, asistenta 

a rodičov je veľmi dobrá. Škola je pripravená v tejto stratégii pokračovať aj v budúcnosti 

a zlepšovať nielen personálne ale aj potrebné materiálne vybavenie, resp. technické 

zabezpečenie školy. V záujme zabezpečiť kvalitné vyučovanie žiakov so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami vedenie školy má snahu pedagógom vytvárať podmienky pre 

zvyšovanie/rozširovanie kvalifikácie, resp. odbornej spôsobilosti v oblasti špeciálnej 

pedagogiky. 

 Žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami rozlišujeme: 

- žiak so zdravotným znevýhodnením: 

-  (mentálne, telesné, zrakové, sluchové, viacnásobné postihnutie; narušená 

komunikačná schopnosť, autizmus a iné); 

- chorý alebo zdravotne oslabený žiak; 

- žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia; 

- žiak s nadaním. 

Individuálny vzdelávací program, ktorý je vypracovaný pre každé dieťa so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami, obsahuje: 
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- informácie o diagnóze dieťaťa a vplyve jeho diagnózy na vzdelávanie; 

- spôsob úpravy prostredia školy a triedy; 

- modifikácie učebných plánov a učebných osnov; 

- aplikácia špeciálnych vzdelávacích postupov; 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 

- požiadavky na kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky; 

- servis odborníkov; 

- postupy diagnostikovania výkonov a ich hodnotenia. 

Obsah a spôsob vyučovania je možné upravovať v jednom alebo vo viacerých 

vyučovacích predmetoch, v rámci ktorých nemôže postupovať v súlade s predpísaným 

vzdelávacím štandardom. Úpravy prevedie vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom. Individuálny program sa môže počas šk. roka meniť v závislosti od potrieb žiaka. 

Zmeny treba konzultovať so všetkými zainteresovanými osobami a so zmenami oboznámiť 

zákonného zástupcu. Program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg 

a zákonný zástupca dieťaťa. 

Učiteľ dodržiava zásady práce s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami: 

- stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne 

vyvinuté, pričom maximálne využíva rozvinuté schopnosti žiaka; 

- vhodne podporuje záujem a motiváciu žiaka; podporuje snahy žiaka o ústnu a písomnú 

komunikáciu; 

- vedie žiaka k samostatnosti; 

- prejavuje žiakovi dôveru v jeho schopnosti a rozvoj – zvyšuje sebadôveru žiaka, 

eliminuje pocit menejcennosti; 

- snaží sa o začlenenie žiaka do kolektívu, vedie ostatných žiakov k akceptácii 

a tolerancii odlišností iných, vedie žiakov ku vzájomnej spolupráci a pomoci; 

- systematicky zisťuje posun vo vedomostiach a zručnostiach porovnávaním aktuálneho 

výkonu  minulým; 

- pri hodnotení  učiteľ vyššou mierou zohľadňuje vplyvy znevýhodnenia žiaka na 

aktuálny výkon; prihliada na individuálne záujmy, schopnosti i vynakladané úsilie; 

výkony taktne posudzuje v porovnaní s rovesníkmi; 

- zachováva diskrétnosť o žiakových znevýhodneniach a špecifikách pred spolužiakmi 

aj ostatnými rodičmi. 
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3. 1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

 

 Žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami z dôvodu zdravotného znevýhodnenia sú 

vzdelávaní v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi daného ročníka podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu (integrované vzdelávanie). V prípade potreby je dieťaťu nápomocný 

asistent učiteľa, ktorý prispôsobuje spôsob komunikácie a spolupráce potrebám daného 

dieťaťa, aby dosahovalo čo najlepšie vzdelávacie výsledky v rámci svojich možností. 

Pedagógovia vo výučbe prispôsobujú štruktúru bežnej vyučovacej hodiny a didaktické 

postupy aj prítomným žiakom so špeciálnymi potrebami. V maximálne možnej miere sa 

snažia o individuálny prístup k žiakom.  

 Momentálne nie sú vytvorené materiálne a personálne podmienky pre prácu s deťmi 

so zrakovým, sluchovým alebo viacnásobným postihnutím; s pervazívnymi vývinovými 

poruchami (napr. autizmus); so závažnejšími formami mentálneho postihnutia. Nakoľko škola 

nie je bezbariérová, limitované je vzdelávanie detí so závažným telesným postihnutím alebo 

oslabením. Vo vzájomnej spolupráci s rodičmi však škola má záujem hľadať ďalšie optimálne 

riešenia v prospech vzdelávania detí. 

 Pre každé dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je vypracovaný individuálny 

vzdelávací program, za ktorý zodpovedá triedny učiteľ. Program je vypracovaný 

v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi daného dieťaťa, s centrami výchovného poradenstva 

a so špeciálnymi pedagógmi.  

 V rámci súčasných možností našej školy a v závislosti od druhu zdravotného 

znevýhodnenia môžu byť vypracované nasledovné individuálne vzdelávacie programy: 

- Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím; 

- Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou; 

- Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených; 

- Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia; 

- Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti; 

- Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania; 

- Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

V prípade zlepšenia podmienok aj pre deti s ďalšími zdravotnými znevýhodneniami 

budeme vypracúvať adekvátne programy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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3.2 Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) 

prostredia 

 

 Špecifické vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) 

prostredia realizujeme z dôvodu zníženia alebo odstránenia potencionálnych hendikepov, 

ktoré zo znevýhodnenia vyplývajú. Zámerom je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelaniu vytvorením vhodných podmienok v každodennej výučbe. Kľúčová je teda 

kompenzácia toho, čo v rozvoji osobnosti dieťaťa neposkytuje jeho rodinné – domáce 

zázemie (tzv. málo - nedostatočne podnetné prostredie). Pedagógovia priebežne monitorujú 

prejavy detí, zvlášť na začiatku školskej dochádzky, aby včas odhalili deti so sociálne 

znevýhodneného  (znevýhodňujúceho) prostredia. Monitoring sa uskutočňuje už v rámci 

zápisu do 1. ročníka, resp. v spolupráci s materskou školou. 

 Dieťa je vzdelávané v bežnej triede, vzdelávací program sa vypracúva na tie 

vyučovacie predmety, v rámci ktorých je potrebná kompenzácia vedomostí, zručností 

a postojov dieťaťa. Rešpektujeme nasledovné špecifické zásady vzdelávania týchto detí: 

- včasné odhalenie obmedzení v rozvoji osobnosti dieťaťa a dobrá znalosť prostredia, 

v ktorom dieťa vyrastá; 

- prispôsobenie obsahu a podmienok vyučovania tak, aby boli v požadovanej miere 

kompenzované obmedzenia/nedostatky v rozvoji osobnosti dieťaťa; 

- maximálne využívanie individuálneho prístupu; 

- zapájanie žiaka do činností napriek nedostatočným vedomostiam a zručnostiam; 

- vhodná motivácia žiaka k učeniu a k dochádzke na vyučovanie (formovanie 

pozitívnych postojov k vzdelaniu, škole, spoločnosti); 

- v prípade potreby využívanie asistenta učiteľa; 

- intenzívna spolupráca so zákonnými zástupcami založená na dôvere, otvorenosti 

a rešpekte. 

 

 

3.3 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 

 

 Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je zabezpečiť optimálny rozvoj ich 

výnimočných schopností a poznania, a tým ich pripraviť na tvorivé využívanie nadania 

v prospech spoločnosti. Špeciálnu pozornosť treba venovať ich sociomorálnemu 
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a emocionálnemu rozvoju, teda zabezpečiť všestranný rozvoj žiaka. Naša škola má záujem 

akceptovať deti s nadaním a podporovať ich rozvoj v rámci svojich materiálno-technických 

a personálnych možností:  

- vzdelávanie môžeme zabezpečiť v bežných triedach formou školskej integrácie; 

- vyučovanie realizujú pedagógovia bez špecializácie pre prácu s nadanými deťmi; 

- pre dieťa je vypracovaný individuálny vzdelávací program (špecifikujú sa ciele 

a obsah vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň nadania, súčasne na potrebu 

všestranného rozvoja žiaka); 

- pri vyučovaní žiakov s nadaním pedagógovia prispôsobujú učebný obsah, didaktické 

postupy a prostriedky vzdelávacím potrebám dieťaťa v súlade s individuálnym 

vzdelávacím programom; 

- pedagógovia spolupracujú so psychológom, príp. s odborným pedagógom (umeleckej 

disciplíny), so športovým trénerom a pod. (v závislosti od druhu nadania žiaka). 

Naša škola nemá dostatočné materiálno-technické vybavenie a personálne obsadenie 

pre vytvorenie špeciálnych tried so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania, 

tried s rozšíreným vyučovaním prírodovedných, spoločenskovedných alebo esteticko-

výchovných predmetov a športových tried. 

Princípy, ktoré pedagógovia uplatňujú pri vzdelávaní nadaných žiakov: 

- akceptácia nadaných detí s rešpektovaním špecifík ich osobnosti a správania; 

- kompenzácia tých poznatkov, zručností a postojov, ktoré popri výnimočných 

zaostávajú – zabezpečenie všestranného rozvoja žiaka; 

- zmysluplné zamestnávanie žiaka, zadávanie stimulujúcich úloh a úloh zameraných na 

rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiaka; 

- využívať vhodné didaktické metódy, ktoré umožnia vhodnejšie využívanie úloh na 

tvorivosť (výskumné a heuristické metódy; projektové vyučovanie a pod.); 

- v prípade možnosti a účinnosti umožniť vzdelávanie dieťaťa aj pod vedením pedagóga 

vyššieho stupňa vzdelávania; 

- akceptácia vlastných postupov žiaka, ktoré vedú k žiaducim výsledkom; 

- viesť žiaka k spolupráci s ostatnými žiakmi, k akceptácii schopností iných 

a k primeranému sebahodnoteniu. 

 

 

4 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
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 Naša škola má permanentný záujem zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho 

procesu a dosahovaného vzdelania žiakov. Tomuto zámeru sú podriadené všetky 

širokospektrálne nástroje a stratégie školy. V snahe jeho napĺňania má škola vypracovaný 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia, ktorý plní funkciu tzv. nástroja kurikulárneho 

riadenia vzdelávania na úrovni školy. Uvádzaný systém umožňuje komplexne sledovať 

a vyvodzovať závery, do akej miery, v akej kvalite vzdelávací proces na našej škole vedie 

k napĺňaniu kurikulárnych cieľov určených ŠVP a v súlade s platnou legislatívou. Kľúčové je 

vyhodnocovanie tzv. výsledného profilu učiaceho sa žiaka vo vzťahu k stanoveným 

vzdelávacím štandardom (sledovanie primerane nastavenej úrovne štandardov – reálnosť 

cieľov vzdelávania). Získané poznanie nám umožňuje spätne zhodnocovať vplyv vyučovacích 

nástrojov (metód - stratégií, foriem, prostriedkov) využívaných pri vzdelávaní daného žiaka. 

Škola tým získava potrebné informácie k plánovaniu úspešného vzdelávania a k realizácii 

samotného vyučovania, čo v konečnom dôsledku umožňuje zvyšovať kvalitu našej školy v jej 

hlavnom poslaní – realizovať kvalitné vzdelávanie, ktoré bude viesť k požadovaným 

výkonom jednotlivých žiakov. 

 Súhrnne uvádzame predmety vnútroškolskej kontroly (diagnostikovania) 

a hodnotenia na našej škole: 

- výkony a iné prejavy žiakov (vedomosti, zručnosti, postoje, návyky viac-menej 

izolovane alebo aplikované pri v činnostiach žiaka: verbálny/neverbálny prejav, 

hovorený/písomný prejav, riešenie úloh/problémov, portfólio);  

- vývoj znalostí a zručností žiaka (dynamické diagnostikovanie – zistenie úrovne 

výkonu žiaka slúži na stanovenie vhodnej výučbovej stratégie); 

- proces diagnostikovania žiaka a vyplývajúce hodnotenie na vyučovaní (nástroje, 

postupy, formy); 

- školská dochádzka; 

- výkony  zamestnancov školy; 

- dodržiavanie školského poriadku a plnenia prijatých úloh/opatrení; 

- názory, postoje predstavy aktérov, ktorí sú zapojení do vzdelávania (učitelia, žiaci, 

rodičia, príp. ďalší); 

- autentický vyučovací proces (aplikované vyučovacie metódy, formy, prostriedky, 

princípy, stratégie; otázky a úlohy zadávané žiakom); 

- vyučovanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami; 
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- pedagogická (kurikulárne dokumenty) a ostatná dokumentácia (zápisnice, záznamy 

akcií; evidencie, písomné práce); 

- práca metodických orgánov školy (MZ, PK); 

- organizovanie mimovyučovacích akcií; 

- spolupráca školy s inými subjektmi, vrátane poradenskej spolupráce. 

 Súhrnne uvádzame stratégie a formy vnútroškolskej kontroly (diagnostikovania) 

a hodnotenia na našej škole: 

- pozorovanie autentického vyučovania - hospitácie; 

- pozorovanie správania a konania žiaka; 

- pozorovanie profesionálneho výkonu zamestnanca; 

- rozhovory a diskusie (so žiakmi, zamestnancami); 

- dotazníky, testy a iné výskumné metódy; 

- analýza pedagogickej dokumentácie; 

- analýza ostatnej účelovej dokumentácie školy; 

- analýza výkonov žiakov (písomných, ústnych, verbálnych neverbálnych); 

- účasť na zasadnutiach metodických orgánov a na poradách; 

- SWOT analýza  a autoevalvácia školy. 

 

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia tvoria nasledujúce súčasti: 

- systém kontroly a hodnotenia žiakov; 

- systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy; 

- systém kontroly a hodnotenia vzdelávacieho procesu, súvisiacich dokumentov a 

materiálov; 

- autoevalvácia školy ako vzdelávacej inštitúcie (sumatívne vyhodnocovanie školy). 

 

 

4.1 Systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

 Kontrola (s diagnostikovaním) a hodnotenie žiakov sú významnou súčasťou 

vzdelávania i každodennej výučby. Plnia viacero funkcií a majú kľúčový význam pre 

hodnotenie nielen samotného žiaka, ale aj procesu vyučovania, kvality práce pedagóga aj 

samotnej kvality školy. Kontrola a hodnotenie na našej škole rešpektuje a uplatňuje Metodický 

pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 
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 Cieľom kontroly a hodnotenia žiakov je zisťovanie a vyhodnocovanie vzdelávacích 

výsledkov (výkonov) žiaka, ale i procesu jeho učenia. Uskutočňuje sa za účelom poskytnutia 

informácií o vzdelávacích výsledkoch žiakovi, jeho rodičom i učiteľovi. Tieto informácie 

vypovedajú o stave a úrovni vedomostí, zručností, postojov a návykov žiaka. Žiaci sú vedení 

k tomu, aby výsledky chápali ako stimul pre ďalšie učenie, bez ohľadu na ich úspešnosť. 

Poskytujú žiakovi aj učiteľovi informácie o tom, aké stratégie, postupy, prostriedky zvoliť, 

resp. ako ich prispôsobiť pre zabezpečenie ďalšieho pokroku žiaka, resp. úpravy daného stavu 

(tzv. dynamická diagnostika). V tomto prípade využívanie priebežné hodnotenie a má 

predovšetkým motivačnú, stimulujúcu funkciu. Vo vyučovaní sa realizuje aj tzv. sumatívne 

hodnotenie na konci istého obdobia, v rámci ktorého si mal žiak osvojiť predpísané penzum 

vedomostí, zručností a postojov v danom predmete. Ďalším, skôr implicitným (skrytým), 

cieľom hodnotenia učiteľom je viesť žiakov k schopnosti zodpovedného, uvedomelého 

sebahodnotenia a hodnotenia iných na báze potrebných informácií, vedomostí, postojov. Ku 

schopnosti sebahodnotenia sú žiaci vedení aj systematicky a vedome v rámci vyučovacích 

predmetov i mimovyučovacích aktivít. 

 Na našej škole používame formálne hodnotenie žiakov vyjadrené klasifikačným 

stupňom (známkou) v rámci všetkých vyučovacích predmetov. Okrem tejto formy 

hodnotenia, pedagógovia značne využívajú neformálne ústne hodnotenie počas i mimo 

vyučovania, slovné hodnotenie býva udeľované aj v písomnej forme (pochvaly aj 

pokarhania). V prvom ročníku z motivačného dôvodu pedagógovia okrem známok využívajú 

pečiatky. 

 Škola má vypracovaný samostatný dokument Systém kontroly a hodnotenia žiakov, 

kde je problematika detailne rozpracovaná. Informácie o diagnostikovaní a hodnotení žiakov 

v rámci konkrétnych predmetov sú uvádzané aj v Učebných osnovách. 

 

  

4.2 Systém kontroly a hodnotenia (pedagogických) zamestnancov školy 

 

 Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov našej školy upravuje Vnútorná 

smernica č. 01/2015 o hodnotení zamestnancov,  s platnosťou od 24. 06. 2015. 

 Zámerom realizácie vnútroškolského systému kontroly a hodnotenia zamestnancov 

školy je zvyšovanie kvality práce jednotlivých pedagógov, ktorá môže zabezpečiť 

zvyšovanie kvality školy. Má viesť k zlepšovaniu výkonu, k profesijnému rozvoju, 

k motivácii pedagógov, aby sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a správanie, a toto 
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skvalitňovali profesijným - kontinuálnym vzdelávania a sebavzdelávaním. Kontrola 

a hodnotenie výsledkov práce pedagóga má rozvíjať také profesionálne konanie a správanie, 

plnenie pracovných úloh, aktivity sebavzdelávania, ktoré budú prispievať k dosahovaniu 

cieľov a funkcií školy. Vedeniu školy systém umožňuje zamestnancov hodnotiť 

objektívnejšie, motivovať a odmeňovať tých, ktorí majú spôsobilosti napĺňať ciele 

a výchovnovzdelávací program školy, čím prispievajú ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu 

fungovaniu školskej inštitúcie. Kontrola a hodnotenie zamestnancov školy plní informatívnu 

a formatívnu funkciu.  

 Formálny písomný záznam o kontrole a hodnotení zamestnanca je uskutočnený raz do 

roka, najneskôr do konca školského roka (do 31. augusta). Vyhotovuje sa v troch 

exemplároch: 1. príloha pracovného poriadku, 2. súčasť osobného spisu; 3. zamestnancovi.  

  

 Predmetom kontroly a hodnotenia práce pedagogického zamestnanca je: 

- kvalita priamej vyučovacej činnosti (formulácia vyučovacích cieľov a prispôsobený 

výber didaktických metód, foriem, prostriedkov, rešpektovaním zásad výučby); 

- dosahované vzdelávacie výsledky žiakov na základe objektívneho posúdenia; 

- osvojené kompetencie vykonávať kvalitnú pedagogickú činnosť a podieľať sa na 

kvalitatívnom raste školy; 

- autorstvo písomných prác, učebných pomôcok i textov; 

- výsledky zverených žiakov v súťažiach a testovaniach; 

- záujem o permanentné sebavzdelávanie – snaha o profesijný rozvoj (rôznymi 

spôsobmi: čítaním odbornej literatúry, sebavzdelávaním, účasťou na kontinuálnom 

vzdelávaní pedagógov atď.); 

- aktivita plniť úlohy - povinnosti nad stanovený rámec; 

- referencie od žiakov, rodičov, odborných zamestnancov. 

 

Pri kontrole a hodnotení sú využívané nasledovné formy a stratégie: 

- pozorovanie práce pedagóga – hospitačná činnosť, 

- analýza a vyhodnocovanie pedagogickej činnosti zamestnanca; 

- individuálne rozhovory; 

- analýza písomnej dokumentácie súvisiacej s výučbou (pedagogická dokumentácia, 

písomné práce, texty); 

- analýza vzdelávacích výsledkov zverených žiakov. 
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- analýza a vyhodnocovanie činnosti pedagóga nad rámec stanovených povinností 

(ďalšie vzdelávanie, plnenie úloh a pod.) 

- tvorba písomných záznamoch o kontrolných postupoch (hospitácie, pohovory). 

 

 Uplatňované indikátory kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov podľa 

kľúčových kvalitatívnych kategórií: 

- výsledky pedagogickej činnosti: motivácia žiakov k učeniu; stimulujúce podmienky 

na dosahovanie plánovaných vzdelávacích cieľov; rozvíjanie vyšších kognitívnych 

úrovní u žiaka (kritické myslenie, tvorivosť, hodnotenie, logika); rozvíjanie 

personálnych zručností (samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúcta) 

a sociálnych zručností (empatia, komunikatívnosť, kooperatívne zručnosti); 

- proces pedagogickej činnosti: stanovenie vzdelávacích cieľov orientovaných na 

žiaka v rámci obsahu vzdelávania; rešpektovanie špecifických daností žiaka – 

rozvíjanie silnejších stránok žiakovej osobnosti; individuálny prístup k žiakovi; 

dodržiavanie didaktických zásad; rozpoznanie a posúdenie špecifických potrieb 

vzdelávania u žiaka; úspešné vyučovacie stratégie vo vyučovaní; práca v súlade 

s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi; 

využívanie IKT vo  vyučovaní  a pri ostatnej profesijnej činnosti; vzdelávanie žiakov 

so špeciálnymi vzdelávacími potrebami; organizovanie mimovyučovacích 

a mimoškolských akcií; 

- uplatňovanie tvorivých profesijných kompetencií pedagóga: zapájanie sa do 

prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zariadenia; 

spolupráca na tvorbe školského vzdelávacieho programu a školských výchovných 

programoch; vykonávanie špecializovaných činností; tvorba učebných materiálov, 

didaktických testov a učebných pomôcok; vyhľadávanie  a realizácia inovatívnych 

prístupov vo vzdelávaní; 

- učiteľ ako zamestnanec:  dodržiavanie pracovného času; prínos pre zamestnávateľa – 

pozitívna propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti; plnenie pracovných 

povinnosti súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve; dodržiavanie 

základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi; správne 

vedenie pedagogickej dokumentácie; zvládanie riešenia konfliktov a záťažových 

situácií; záujem o zvyšovanie právneho vedomia; záujem pedagóga o profesijný 

a osobnostný rozvoj; 
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- vedúci  zamestnanci: kvalita, náročnosť, rozsah práce; ovládanie a uplatňovanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre 

rezort školstva; zodpovedný prístup pri práci s finančnými prostriedkami; manažérske 

zručnosti (starostlivosť o budovu a vybavenie školy, vytváranie vhodných pracovných 

podmienok pre zamestnancov). 

  

 

4.3 Autoevalvácia školy ako vzdelávacej inštitúcie 

 

 Auotoevalváciu školy považujeme za významný nástroj komplexného zhodnotenia 

stavu a úrovne vzdelávania vo vzťahu k napĺňaniu ŠKVP a ŠVP. Autoevalvačné výstupy 

sú základným východiskom pre plánovanie vzdelávania na našej škole. Zároveň hodnotiace 

výsledky sú významným zdrojom komplexných informácií o škole pre rodičov a širšiu 

mimoškolskú verejnosť.  

 Cieľom autoevalvácie – vnútorného vyhodnotenia školy je: 

- konfrontácia zisteného stavu a úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov so stanovenými 

cieľmi vzdelávania školy (ŠKVP), ktoré vyplývajú z požiadaviek ŠVP; 

- na základe uvedenej konfrontácie posúdenie, ako sa škole darí napĺňať kurikulárne 

ciele uvádzané v ŠVP; 

- hierarchizácia oblastí v závislosti od toho, aká úspešnosť vzdelávania je dosahovaná; 

- interpretácia súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav a úroveň vzdelania môžu 

spôsobovať alebo istým spôsobom ovplyvňovať. 

Predmetom autoevalvácie (resp. monitorované kategórie) sú: 

- podmienky na vzdelávanie; 

- riadenie školy; 

- reakcie verejnosti na riadenie školy a na prácu pedagógov; 

- prostredie – klíma školy; 

- autentický priebeh vzdelávania – vyučovací proces (zásady, metódy, formy, 

prostriedky); 

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami; 

- úroveň vzdelávacích výsledkov školy. 

Indikátory pre určenie úrovne sledovaných kategórií: 

- spokojnosť žiakov, rodičov, zamestnancov školy; 

- kvalita vzdelávacích výsledkov. 
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Autoevalvačné nástroje: 

- analýza výsledkov žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku (determinácia 

ďalšej vzdelávacej kariéry žiakov); 

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach; 

- analýza názorov, postojov a hodnotení žiakov, rodičov a pedagógov na úroveň 

vzdelávania 

- SWOT analýza. 

 

 

5 UČEBNÉ OSNOVY A  UČEBNÝ PLÁN PRE PRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE 

 

 Učebné osnovy sú záväzným dokumentom pre vyučovací proces. Obsahujú 

„vzdelávacie štandardy (obsahové a výkonové štandardy)“, ktoré predkladá Ministerstvo 

školstva, vedy výskumu a športu SR. Tieto reflektujú profil absolventa ISCED 2. Pre pedagóga 

sú východiskom pre plánovanie obsahovej a procesuálnej rovinu každodenného vyučovania, 

s prihliadaním na individuálne učebné potreby žiakov. Učebné osnovy sú vypracované pre 

každý vyučovací predmet a ročník nižšieho stredného vzdelávania. V učebných osnovách sú 

nasledovné informácie: 

- hodinová dotácia predmetu v jednotlivých ročníkoch v súlade s RUP; 

- použitie disponibilných hodín v súlade so ŠkVP v danom ročníku; 

- týždenná hodinová dotácia v jednotlivých ročníkoch; 

- zakomponovanie prierezových tém; 

- zakomponovanie tém finančnej gramotnosti; 

- zakomponovanie tém v súlade s Národným akčným plánom v prevencii  obezity na roky 

2015-2025; 

- odporúčané/orientačné hodinové dotácie pre témy daného predmetu. 

 

 Rámcový učebný plán je záväzný pedagogický dokument, ktorý vydáva Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Určuje časové – hodinové dotácie (týždenné a ročné)  

pre vyučovanie jednotlivých predmetov a ročníkov. Súčasne vymedzuje počet tzv. 

voliteľných – disponibilných hodín. Aktuálne využitie týchto hodín a zároveň spôsob 
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distribúcie časovej dotácie jednotlivých predmetov v rámci stupňa vzdelávania na našej škole 

je uvedené aj v samostatnom dokumente Učebný plán – nižšie stredné vzdelávanie. 

 

 Učebné osnovy pre jednotlivé predmety a Učebný plán – nižšie stredné vzdelávanie 

tvoria samostatnú prílohu k dokumentu (inovovaný) Školský vzdelávací program – nižšie 

stredné vzdelávanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


