Identifikačné údaje
Názov programu : Škola priateľská k deťom, vzdelanie pre život
Názov školy: Základná škola s materskou školou Havaj 7
Stupeň vzdelania:

ISCED 1

ISCED 2

Dĺžka štúdia:

4-ročná

5- ročná

Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna
Adresa a kontakty:

090 23 Havaj 7

Tel. :

054/ 74 95209

e – mail :

riaditel@zshavaj.edu.sk

Riaditeľ školy: Ing. Alexander Palička
Koordinátor: Mgr. Michrinová Vlasta
Právna forma: organizácia s právnou subjektivitou
IČO: 37873130
Zriaďovateľ:

Obec Havaj, 090 23 Havaj 13

Tel.: 054/7495201
IČO:

330469

Platnosť ŠkVP od: 1. 9. 2015

.....................................
Podpis riaditeľa školy

Pečiatka školy

1

Platnosť

Dátum

Inovácia, zmena, úprava

Revidovanie

1.9.2016

1. Doplnený o 2. a 6. ročník

Revidovanie

1.9.2017

1. Doplnený o 3. a 7. ročník

Revidovanie

1.9.2018

1. Doplnený o 4.a 8. ročník

Revidovanie

1.9.2019

1. Doplnený o 9. ročník
2. ZŠsMŠ od 1.9.2019 je plnoorganizovaná
škola s právnou subjektivitou s 8. triedami,
spojenie 2. a 4. ročníka do jednej triedy

Revidovanie
Platnosť 1.9.2015

2

I.

Charakteristika školy

1. Kapacita školy:
Základná škola - 200 žiakov
Materská škola - 20 žiakov
Školský klub detí - 40 žiakov
Školská jedáleň – 200 jedál

2. Údaje o škole
Základná škola s materskou školou Havaj 7 je plnoorganizovanou školou s právnou
subjektivitou s 9 triedami ZŠ, jednou triedou MŠ, dvoma oddeleniami ŠKD a školskou
jedálňou. Škola ponúka na vyučovanie učebňu informatiky, učebňu prírodovedných
predmetov, školské dielne, telocvičňa, učiteľská a žiacka knižnica a športové ihriská. Pre
športové účely škola využíva multifunkčné ihrisko obce.

3. Charakteristika žiakov
Obvod našej ZŠsMŠ tvoria žiaci z desiatich spádových obcí. Mimo sídla školy sú to
tieto obce: Staškovce, Oľka, Varechovce, Repejov, Malá Poľana, Miková, Vladiča, Makovce,
Bystrá.
V posledných rokoch sa venujeme aj vzdelávaniu žiakov so špeciálno výchovno –
vzdelávacími potrebami, žiakom so zdravotným postihnutím a žiakom so sociálne
znevýhodneného prostredia. Triedni učitelia týchto žiakov aktívne spolupracujú s ich
zákonnými zástupcami, odborníkmi z CPPaP v Stropkove a inými odbornými pracovníkmi.

4. Organizácia prijímacieho konania

3

Škola nemá špecifické požiadavky na prijatie žiaka do jednotlivých ročníkov. Okrem
žiakov, ktorí patria do školského obvodu, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto škole
aj žiaci mimo obvodu, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Uprednostňujú sa žiaci
zo spádových obcí.
Zápis do 1. ročníka sa uskutočňuje v termíne od 1. apríla do 30. apríla. Presný dátum a
čas slávnostného zápisu je včas zverejnený na web stránke školy. O termíne zápisu sú
informovaní aj starostovia spádových obcí školy.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý k 1.septembru v danom školskom roku dovŕšilo 6 rokov
veku, je povinný aj s dieťaťom zúčastniť sa zápisu. Môže však požiadať o odloženie začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 rok na základe odporúčania odborného
zamestnanca príslušného CPPPaP, prípadne pediatra. O odklade rozhodne riaditeľ školy na
základe písomnej žiadosti rodiča.

5. Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor tvorí riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa, primeraný počet učiteľov,
vrátane 1 výchovného poradcu, externí pedagógovia, asistenti učiteľa a vychovávateľky
školského klubu detí. V zbore sú zastúpení pedagógovia s odbornou kvalifikáciou
a pedagogickou spôsobilosťou s prevahou žien. Na škole pôsobia koordinátori: preventívnych
aktivít, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Skoro všetci vyučujúci absolvovali I. kvalifikačnú skúšku, II. kvalifikačnú skúšku jedna
vyučujúca. Všetci vyučujúci majú ukončené kontinuálne vzdelávanie.
Už niekoľko rokov pokračujeme vo využívaní funkcie asistenta učiteľa vzhľadom na
dobré skúsenosti s ich činnosťou a väčším počtom detí z málo podnetného prostredia.
Atmosféra v pedagogickom zbore je priateľská, čo sa pozitívne odráža v celkovej klíme
školy.

6. Požiadavky na
zamestnancov

kontinuálne

vzdelávanie

pedagogických

Veľký dôraz sa kladie na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Aktívne si
dopĺňajú vzdelanie o najnovšie poznatky v rôznych vzdelávacích kurzoch, seminároch,
štúdiom odbornej literatúry. Prioritnými oblasťami sú jazykové vzdelávanie, práca
s výpočtovou technikou, vzdelávanie v oblasti komunikačných zručností. Výsledkom je
používanie moderných a progresívnych foriem a metód výučby. Vedenie školy vytvára
podmienky a motivuje zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie a zdokonaľovanie
profesijnej spôsobilosti.
Kontinuálne vzdelávanie počas školského roka sa riadi podľa Plánu kontinuálneho
vzdelávania pre príslušný školský rok so súhlasom riaditeľa školy.
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7. Materiálno –technické a priestorové vybavenie
V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších
priestoroch školy zriadených podľa platnej legislatívy.
Vyučovanie prebieha v dvoch budovách









materská škola – staršia kamenná budova
základná škola – postavená v roku 1958, v roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia
základnej školy výmenou strešnej krytiny, výmenou okien a zateplením budovy
v auguste 2016 bola prevedená rekonštrukcia kúrenia v základnej škole
súčasťou budovy ZŠ je telocvičňa
k areálu školy patrí asfaltové viacúčelové ihrisko a väčšie trávnaté plochy slúžiace
ako ihriská
pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy a športových záujmových útvarov
využívame multifunkčné ihrisko obce, ktoré sa nachádza v bývalom školskom areáli
altánok – trieda v prírode slúži na vyučovanie počas jarných a jesenných dní
v základnej škole sú tieto odborné učebne:
- viacúčelová odborná učebňa prírodovedných predmetov
- školské dielne, ktoré sú umiestnené v suteréne školy
- učebňa výpočtovej techniky, ktorá vznikla prepojením dvoch kabinetov
a z priestorového hľadiska je preto dosť nevyhovujúca

7.1.Priestorové vybavenie
a) pre manažment školy


kancelárie riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy;

b) pre pedagogických zamestnancov školy



zborovňa;
kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok);

d) pre nepedagogických zamestnancov školy


kancelária pre vedúcu školskej;

e) hygienické priestory



sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov;
šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi;

f) odkladacie a úložné priestory



skladové priestory;
archív;

g) informačno-komunikačné priestory
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knižnica vybavená knižničným fondom, IKT zariadením a pripojením na internet;

h) učebné priestory (interné/externé)





učebne;
odborné učebne;
telocvičňa;
školské ihrisko;

i) spoločné priestory





školská budova ZŠ a školská budova MŠ
školská jedáleň ZŠ a výdajná školská jedáleň MŠ;
školský dvor;
priestor pre riešenie zdravotných problémov.

7.2. Povinné učebné priestory škôl a ich vybavenie
a) Učebne a ich vybavenie
Vyučovanie v základnej škole prebieha v ôsmich klasických učebniach a jednej
odbornej učebni prírodovedných predmetov. Pre vyučovanie je k dispozícií
multimediálna učebňa, školské dielne, telocvičňa a záhradný altánok.
Vybavenie učební: učiteľský stôl a stolička, školské lavice a žiacke stoličky podľa
počtu žiakov, skrine, školská tabuľa, magnetické tabuľa, skrinka s PC, stropný
dataprojektor, pripojenie na internet, nástenka, elektrický zdroj, zatemnenie
vertikálnymi žalúziami a roletami. V troch triedach majú učitelia a žiaci k dispozícií
interaktívne tabule.
Vybavenie učebne prírodovedných predmetov: laboratórne stoly s elektro rozvodmi
a vodovodným pripojením, stoličky podľa počtu žiakov, učiteľská stolička, skrinka
s počítačom, stropný dataprojektor, kombinovaná školská tabuľa. Skrinky, nástenka,
zatemnenie vertikálnymi žalúziami a roletami
Vybavenie mediálnej učebne: pracovné stoly, stoličky podľa počtu žiakov, stolových
počítačov, notebookov, prístup na internet, router, skrine, slúchadlá, výukové programy,
knihy a príručky, biela magnetická tabuľa, výukové obrazy, vertikálne zatemnenie

Vybavenie školskej dielne: dielenské stoly vybavené potrebným pracovným
náradím, skrine, výstavka žiackych prác, sústruh, moderná dielenská technika pre
potreby učiteľa
b) Vybavenie telocvične : rebriny, tyče na šplhanie, lano na šplhanie, lavičky, rebriny,
žinenky, mostík, koza, švédska debna, basketbalové koše, siete na volejbal, florbalové
súpravy, bežky a topánky k bežkám a ďalšie potrebné pomôcky k hodinám telesnej
a športovej prípravy.
Samotný stav telocvične je nevyhovujúci z hľadiska nerovnosti podlahy, ktorá je
spôsobená predchádzajúcou vlhkosťou.
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8. Spolupráca s poradnými orgánmi školy
V škole pôsobí Rada školy a Rada rodičov.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a
presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a
ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu
verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Schádza sa podľa potreby,
najčastejšie 4-krát ročne.
Rada rodičov je zostavená zo zástupcov rodičov jednotlivých tried a výrazne sa
podieľa na spolufinancovaní mnohých akcií (plavecký výcvik, škola v prírode, školský
karneval, MDD, odmeny pre žiakov a pre potreby školy, cestovné žiakov na olympiády a
súťaže). Zamestnanci školy s nimi úzko spolupracujú pri riešení chodu školy, ale aj na
neformálnej platforme (športové a kultúrne podujatia).

9. Spolupráca školy s rodičmi.
Spolupráca školy s rodinou je v podmienkach našej školy doložená nasledovnými
ativitami:







poriadanie rodičovských združení / 3x ročne/.
poriadanie rodičovského združenia pre končiacich žiakov.
písomné pozvania rodičom problémových žiakov.
informácie rodičom prostredníctvom zápisu v žiackej knižke.
rozhovory s rodičmi pri príležitostných stretnutiach.
poskytovanie informácií rodičom končiacich žiakov o stave záujmu
prostredníctvom internetu.

ich

detí

10. Vzťahy medzi školou a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa podieľajú na výchove žiakov.
Naša škola má veľmi dobrú spoluprácu s nasledujúcimi organizáciami:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Stropkov, CPPP a P
- protidrogová prevencia, šikanovanie, výchovné poradenstvo, výchovné poradenstvo pre
žiakov s poruchami učenia a správania
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ Svidník, CŠPP
- výchovné poradenstvo pre začlenených žiakov s mentálnym postihnutím
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Stredné školy okresu Stropkov, Svidník a Medzilaborce
- profesijná orientácia žiakov 9. ročníka
Podduklianske osvetové stredisko Svidník, POS
- metodická činnosť, dielňa ľudových remesiel ponúka pre žiakov tradičné a netradičné
techniky, žiaci si rozvíjajú jemnú motoriku, cit k materiálu, estetiku a fantáziu
- protidrogová prevencia žiakov, príprava koordinátora protidrogovej prevencie a iných
sociálno-patologických javov
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Svidník, OR PZ
- protidrogová prevencia, šikanovanie, dopravná výchova
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník, RÚVZ
- protidrogová prevencia, zdravý životný štýl
Divadlo Jonáša Záborského Prešov, DJZ
- kvalitné divadelné predstavenia
Mestská knižnica Stropkov, MsK
- výchovno-vzdelávacie podujatia
Odbor školstva a kultúry pri Mestskom úrade Stropkov
- výchovno-vzdelávacie podujatia
Súkromná základná umelecká škola Stropkov
- elokované triedy tanečného, speváckeho a hudobného odboru na našej škole, výchovné
koncerty
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Nadácia Zelená nádej
- bezplatné podujatia : besedy, výstavy, metodický materiál na ochranu prírody / lesov /
Strom života
- environmentálne programy
Lesy SR
- školské arborétum
Obec Havaj
- kultúrne podujatia, organizácia školských akcií, pomoc pri úprave okolia školy
Falck Havaj
-

zdravotnícka osveta a zdravotnícka príprava
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11. Projekty a akcie školy
Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole nesporne zvyšuje aj zapájanie
sa žiakov do realizácie rôznych projektov, alebo ich častí, organizovaných inštitúciami
podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ.
V podmienkach našej školy ide o pomerne vysoké číslo projektov, do ktorých vstupuje
naša škola, alebo jednotlivé triedy, resp. skupiny žiakov, ale aj jednotlivci.
Najväčšiu pozornosť venujeme dlhodobým projektom, a projektom, do ktorých sa
zapája väčšie množstvo žiakov. Medzi také patrí:






Otvorená škola
Zdravá škola
Cesta k emocionálnej zrelosti
Ako poznám sám seba
Nenič svoje múdre telo

Z ďalších to budú projekty:











Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Čas premien
Premena látkových a nelátkových závislosti u žiakov II. stupňa.
Na skládky nie sme krátki.
Lesoochranárska škola.
Školské arborétum s Lesmi SR.
Oheň v lese.
Protidrogová prevencia.
Nenič svoje múdre telo.
Ako poznám sám seba.
Akcie s POS SK: besedy a prednášky- psychologička, policajt, stomatologička

12. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci a učitelia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a
estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy
na informačných tabuliach, nástenkách a webovej stránke školy , budovanie priateľskej
atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.
O kvetinovú výzdobu v interiéri školy sa starajú žiaci a triedni učitelia. Chodby školy
skrášľujú výtvarné práce žiakov a výherné poháre z rôznych súťaží a olympiád. Nimi
zviditeľňujeme úspechy našich žiakov a ich učiteľov.
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Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snaží škola dodržiavať psycho-hygienické zásady. Škola má
veľa zelene a oddychový altánok, ktorý je v teplom období využívaný ako učebňa v prírode.
Pravidelne prinášame informácie o aktivitách školy aj v miestnej tlači a a školskom
informačnom portáli.

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
výchove a vzdelávaní
Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie sú neustále
sledované všetkými pracovníkmi školy. Odborné vedenie BOZP a PO je zverené
profesionálnemu kvalifikovanému externému pracovníkovi, ktorý neustále zapracováva do
interných predpisov legislatívne zmeny, vykonáva pravidelné školenia zamestnancov
a vedúcich zamestnancov, vstupné školenia nových zamestnancov. Poučenie žiakov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vykonáva každý rok na začiatku školského roka
triednymi učiteľmi. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia aj pred školskými
akciami (výlety, exkurzie, lyžiarsky výcvik, škola v prírode). Pravidelne sú vykonávané revízie
prenosných elektrických zariadení, tlakových nádob, kotolne, regulačnej stanice plynu,
elektrických zariadení a rozvodov, bleskozvodov atď. Zistené nedostatky sa odstraňujú
v najbližšom možnom termíne.
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho
programu

Školský vzdelávací program (ďalej aj „ŠkVP“) vychádza z demokratických a
humanistických hodnôt spoločnosti. Na ich základe vymedzuje vzdelávacie štandardy
poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine, ktoré tvoria východisko
k osvojovaniu a rozvíjaniu funkčných kompetencií žiakov. Prostredníctvom vzdelávacích
oblastí a prierezových tém preferuje vo výučbe medzipredmetový prístup, teda kooperáciu v
rámci jednotlivých učebných predmetov v danej vzdelávacej oblasti a tiež medzi rôznymi
oblasťami. Súčasne s týmto prístupom podmieňuje svoju realizáciu uplatňovaním
motivačných učebných postupov a vytváraním podporujúcej sociálnej klímy v škole. Kladie
dôraz na kvalitu školy, ktorá uplatňuje vnútorné a vonkajšie vyhodnocovanie (evalváciu)
svojich programov, procesov a výsledkov.
Cieľom ŠkVP je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené pojmami, ako
je vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie, zisťovanie niečoho nového,
napríklad výsledkov pokusu alebo experimentu, interpretácie či vytvárania rôznorodých
verbálnych, obrazových a grafických textov, ktoré tvoria sociálny a kultúrny svet.
Vytváranie uvedených kognitívnych činností bude škola realizovať v týchto oblastiach
výchovy a vzdelávania:
 rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť;
 posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s učením;
 viesť žiakov k aktívnemu občianstvu;
 podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka
 posilňovanie vlasteneckého a občianskeho cítenia
 rozvoj telesných a pracovných činností

1. Zameranie školy
Hlavným cieľom našej školy je všestranný rozvoj osobnosti žiaka s rešpektovaním jeho
individuálnych zvláštností. Inovovaný školský vzdelávací program našej školy je všeobecne
zameraný a je v súlade so ŠVP. Na splnenie tohto cieľa budeme presadzovať:







uplatňovanie netradičných foriem výuky za účelom zvýšenia kvality výchovno
vzdelávacieho procesu
aby naša škola bola miestom aktívneho učenia sa
zlepšenie celkovej klímy školy, zbaviť žiakov strachu a stresu
vytváranie partnerských vzťahov medzi pedagógom a žiakom založeného na báze
ústretovosti a dôvery
snahu o zdravý telesný vývoj prostredníctvom zdravej výživy a športových aktivít
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športovými aktivitami podnecovať zdravú súťaživosť žiakov
bezpečné prostredie pre pobyt žiaka v škole i mimo nej
schopnosť žiaka úspešne pokračovať vo vybranom štúdiu na strednej škole
výchovu k tolerancii k iným občanom, k iným rasám, k iným náboženstvám, k iným
kultúram, učiť žiakov životu s ostatnými ľuďmi
vyhýbanie sa žiakov prostrediu s negatívnymi sociálno- patologickými javmi
uvedomelé chápanie zákonitosti prírody a jej ochrany.

Okrem vyššie uvedeného naša škola bude zameraná aj na:









projektové vyučovanie
možnosti športového vyžitia
práca s výpočtovou a komunikačnou technikov
vytváranie podmienok pre nadaných žiakov
vytváranie podmienok pre žiakov so ŠVVP
poskytovanie poradenských služieb pre žiakov a ich rodičov v oblasti profesijnej
orientácie
poskytovanie služieb výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania
poskytovanie informácií o psychologických, špeciálnopedagogických a logopedických
službách

2. Výchovná a vzdelávacia stratégia školy
Oblasť učenia













klásť dôraz na čítanie s porozumením, prácu s textom, spôsoby vyhľadávania
informácií
uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom
motivácia k účasti žiakov na olympiádach a súťažiach
viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k učeniu, k sebahodnoteniu svojich výsledkov
viesť žiakov k zdokonaľovaniu sa
poskytnúť žiakovi dostatočný priestor na rozvoj jeho tvorivých aktivít
účelné a efektívne využívanie učebných pomôcok
diferencovaným prístupom dosiahnuť primerané zaťaženie každého žiaka
u integrovaných žiakov postupovať podľa vypracovaných IVP
dôsledne dodržiavať učebné osnovy, vzdelávacie štandardy a tematické plány
registrovať a realizovať všetky zmeny učebných osnov
organizovať náučno-vzdelávacie aktivity mimo školy

Oblasť riešenia problémov



viesť žiakov k riešeniu problémových úloh z bežného praktického života
dať žiakovi priestor k vyjadreniu svojich myšlienok a nápadov
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 rešpektovať pluralitu názorov žiakov, tieto usmerňovať, nie však ovplyvňovať
Oblasť sociálnych vzťahov a správania sa žiakov







viesť žiakov rešpektovaniu spoločne dohodnutých pravidiel správania /školský
poriadok/
viesť žiakov k ohľaduplnému správaniu sa k ostatným a k upevňovaniu dobrých
medziľudských vzťahov
zadávať žiakom úlohy, pri ktorých je nutná spolupráca, pomoc, podpora a vzájomné
povzbudenie
viesť žiakov k poznaniu a k akceptovaniu rôznych kultúr, rás, náboženstiev a ľudských
odlišností vôbec
viesť žiakov k potieraniu rasizmu, xenofóbii, terorizmu
učiť žiakov zodpovednému správaniu v krízových situáciách a vedieť poskytnúť účinnú
pomoc v takýchto situáciách

Občianska a vlastenecká oblasť





viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k vlasti, štátu a jeho symbolom
viesť žiakov k ochrane a k zveľaďovaniu kultúrneho a historického dedičstva
zapájať žiakov do rôznych ekologických aktivít /udržiavanie čistoty prostredia, zber
a triedenie odpadov/
pri komunikácií dbať na kultúru reči, písma, odievania a ďalších estetických prvkov

Telesná a pracovná oblasť










maximálne počty hodín telesnej výchovy realizovať na vonkajších ihriskách a vo
voľnej prírode
umožniť maximálnemu počtu žiakov účasť v športových krúžkoch, športových
súťažiach a iných pohybových aktivitách
prostredníctvom návštev plaveckých bazénov odstraňovať plaveckú negramotnosť
žiakov
zapájať žiakov do veku primeraných pracovných aktivít predovšetkým pri úprave
okolia školy, školského dvora a školskej záhrady
pracovné návyky a manuálne zručnosti žiakov rozvíjať prostredníctvom predmetov
pracovné vyučovanie, technická výchova a v záujmovom technickom krúžku
učiť žiakov používať vhodné a bezpečné nástroje, materiály a ostatné vybavenie
vyžadovať dokončenie začatých prác v dohodnutom čase, kvalite a pri dodržaní
dohodnutých pracovných postupov
zadávať žiakom dlhodobé pracovné úlohy a umožniť im pri nich využiť svoju tvorivosť,
nápady, plány a riešenia
umožniť žiakom verejne prezentovať výsledky ich manuálnej práce
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3. Ciele výchovy a vzdelávania
Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované
predmetové ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. Na
1. stupni sa vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym aspektom
vzdelávania, ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Na základe
toho budeme plniť tieto všeobecné ciele vzdelávania:








vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových
kompetencií;
poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a
skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;
viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych
predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;
rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v
sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;
viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho
zdravia;
viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu
práv iných ľudí.
Vo vzdelávaní na druhom stupni základnej školy je potrebné najmä:











rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;
umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou
činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových
významov;
motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky
prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;
viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);
poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v
súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie
o svojom ďalšom vzdelávaní;
sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;
rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a
spoluprácu;
viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a
rešpektovaniu práv iných ľudí.
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4. Stupeň vzdelania
Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej
časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka
ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre
ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.

5. Profil absolventa
5.1. Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej,
matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne
rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania.
Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:














pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;
vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom
jazyku;
rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich
používať;
využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v
každodenných situáciách;
vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií;
získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;
dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo
svojej činnosti, v starostlivosti o seba a druhých;
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, primerane okolnostiam a situáciám;
má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s
ktorými sa stretáva vo svojom živote;
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.

Absolvent primárneho vzdelávania v našej škole bude pripravený na nižšie sekundárne
vzdelávanie.
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5.2 Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými
kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích
predmetov a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:
pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov;
vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;
využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;
používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je
schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového
myslenia;
používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj
život;
vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení
problémov s uplatnením zásad kritického myslenia;
dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote;
uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;
posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce
profesijné záujmy;
chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého
životného štýlu v každodennom živote;
uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej
spoločnosti;
prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;
pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;
má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.

Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy
pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.

6. Podmienky ukončovania vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky absolvoval 10 rokov vzdelávania v školách podľa zákona 245/2008, alebo dňom
31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.
Žiakovi 8. ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku,
riaditeľ školy umožní ukončiť 9. ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad
úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho
veku.
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Doklady o získanom vzdelaní podľa zákona 245/2008 môžu vydávať školy zaradené do siete
škôl a školských zariadení. Dokladom o získanom vzdelaní v základnej škole je vysvedčenie,
ktoré je napísané v štátnom jazyku a na prepísanom tlačive schválenom ministerstvom
školstva. Za zhodu údajov a správnosť vyplnenia tlačív zodpovedá riaditeľ školy.
Vysvedčenie z príslušného ročníka vzdelávacieho programu, po absolvovaní ktorého žiak
získa stupeň vzdelania, obsahuje aj doložku s uvedením získaného stupňa vzdelania.

7. Vzdelávacie oblasti a prierezové témy
7.1. Vzdelávacie oblasti
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích
predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích
predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových
vzťahov, a tým aj kooperáciu v rámci jednotlivých predmetov.
7.1.1 Jazyk a komunikácia
Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria učebné predmety slovenský jazyk
a literatúra a anglický jazyk pre žiakov primárneho vzdelávania a slovenský jazyk a literatúra,
anglický jazyk a druhý cudzí jazyk pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelania. Spoločným
menovateľom oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho
obohatenia človeka, ako nástroj myslenia a komunikácie a ako prostriedok vyjadrovania
emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako
bohatého mnohotvárneho prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu
jazykovej kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu čitateľských
kompetencií zameraných na príjem textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu a
hodnotenie. Špecifickou zložkou vyučovacích jazykov a druhého jazyka je literatúra, ktorej
základom je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od úrovne naivného čitateľa k
čítaniu s porozumením.
7.1.2 Matematika a práca s informáciami
Matematika na 1. stupni základnej školy rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je
potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, pripravuje ich na
samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na veku primeranej úrovni rozvíja logické a
kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie
riešenia problémových úloh (aj v spolupráci v skupine) a overovať ich v praxi. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Systematické základné vzdelanie v
oblasti informatiky a využitia jej nástrojov umožní všetkým žiakom na 1. stupni získať základy
digitálnej gramotnosti. Cieľom je zoznámiť sa s používaním počítača a možnosťami jeho
využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiaci získajú
základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov sa
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zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími
druhmi aplikácií.
Matematika a práca s informáciami je v rámci nižšieho stredného vzdelávania založená
predovšetkým na aktívnych činnostiach (práca s objektmi, aplikácia poznatkov v reálnych
situáciách). Poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné v praktickom živote a umožňuje tak
získavať matematickú gramotnosť. Rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť
analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémových úloh (aj v
spolupráci v skupine) a overovať ich v praxi. Učí tvoriť hypotézy a tvrdenia podložiť
argumentmi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo
formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Rozvíja schopnosť
žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracúvaniu a uloženiu informácií.
7.1.3 Človek a príroda
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so
skúmaním prírody. Tvorí ju prírodoveda a prvouka – prírodovedná časť. V tejto oblasti žiaci
dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny.
Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre
existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a
bádateľským charakterom výučby umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam
prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich
aplikáciu v praktickom živote. Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti pre
primárne vzdelávanie je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a
vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať
informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale najmä prostredníctvom
vlastných pozorovaní a experimentov. Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom
prírodovedy, ale aj prvouky prostredníctvom jej prírodovednej časti.
Pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania túto oblasť tvoria predmety fyzika,
biológia, chémia. Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti prírodných vied je hlbšie pochopenie
prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností, v
ktorých dominujú bádateľské aktivity. Pre všetky prírodovedné predmety je spoločným
cieľom a úlohou budovanie spôsobilostí pre vedeckú prácu, a to najmä spôsobilosti
pozorovania, vnímania časových a priestorových vzťahov medzi objektmi a javmi, klasifikácie,
merania a predvídania. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a
porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku
spoluprácu medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia, geografia, ale aj matematika. Okrem
rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované
aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva.
7.1.4 Človek a spoločnosť
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť pre primárne vzdelávanie je obsiahnutá
v predmete vlastiveda a prvouka – spoločenskovedná časť. Obsahuje problematiku spojenú s
postupným utváraním predstáv o priestore (bezprostredné miesto života) a čase (ročné
obdobie, historické obdobie). Žiaci sa oboznamujú so spoločenským prostredím. Všímajú si
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svoje okolie, ľudí, kultúru, históriu, a to všetko vo vzájomných väzbách. Vytvára sa v nich
záujem o krásy prírody, aj ľudské diela v blízkom či vzdialenejšom okolí. Postupné
oboznamovanie sa so spoločenskými javmi sa realizuje spôsobom, ktorý u žiakov rozvíja aj
procesuálnu stránku objavovania a skúmania. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom
okolí, pochopil ich a snažil sa ich vysvetliť. Výučba je postavená na pozorovacích a
výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie problémov na základe osobných
skúseností žiakov a úrovne ich kognitívnych schopností. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na
podnecovanie zvedavosti a skúmanie javov v bezprostrednom okolí žiaka.
Pre nižšie stredné vzdelávanie vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné
predmety dejepis, geografia s jej humánnou zložkou a občianska náuka spolu s príslušnými
témami, ktoré sú prítomné aj v iných vzdelávacích oblastiach. Cieľom tejto vzdelávacej
oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými
javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo
vzájomnom vzťahu medzi človekom a spoločnosťou v danom geografickom priestore.
Poznanie minulosti svojho národa, ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so
zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych
občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku
kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú
súčasťou, získavajú funkčné znalosti a spôsobilosti o svojom najbližšom spoločenskom
prostredí, o miestnej obci, regióne i o ostatných regiónoch Slovenska. Žiaci sú vedení k
pochopeniu vlastného miesta a úlohy v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a
konaním prejavovali občiansku aktivitu, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym a krajine, v
ktorej žijú.
Vzdelávacia oblasť otvára priestor na kultivovanie individuálnych a
spoločenských kompetencií. Učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka
argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok a prispieva ku kritickému mysleniu žiakov.
Súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu
prostrediu. Centrálnou kategóriou vzdelávacej oblasti je rozvíjanie, korigovanie a
kultivovanie historického vedomia žiakov z potrieb prítomnosti, k čomu prispievajú všetky tri
vyučovacie predmety, ktoré ju vytvárajú. Kľúčovú úlohu zohrávajú medzipredmetové vzťahy.
7.1.5 Človek a hodnoty
Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní
osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k
prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto.
Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách,
ale zároveň podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a
napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život,
pre vytváranie harmonických a stabilných vzťahov v rôznych sociálnych skupinách – v rodine,
na pracovisku, v spoločnosti.
Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa v primárnom vzdelávaní a nižšom
strednom vzdelaní realizuje v povinne voliteľných vyučovacích predmetoch etická výchova
alebo náboženská výchova/náboženstvo.
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7.1.6 Človek a svet práce
V primárnom vzdelávaní vzdelávacia oblasť obsahuje návrhy pracovných činností a
pracovných postupov, ktorými sú žiaci vedení k získaniu základných zručností z rôznych
oblastí ľudskej práce. Do vzdelávacej oblastí patrí vyučovací predmet pracovné vyučovanie,
ktorý sa zameriava na vytváranie praktických pracovných návykov žiakov, čím sa dopĺňa ich
základné vzdelanie. Žiaci sa tak stretávajú s dôležitou zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa
človeka v reálnom živote a na trhu práce. Spoznávajú a využívajú technické materiály,
konštruujú, spoznávajú základy stravovania a prípravy jedál, ľudové tradície a remeslá,
povolania a získavajú prvé skúsenosti zo sveta práce.
Predmet technika v tejto vzdelávacej oblasti je pre žiakov nižšieho stredného
vzdelania a je zameraný na zložitejšie pracovné činnosti a technológie, na samostatnú a
tímovú prácu žiakov. Žiaci sú vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach. Spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie. Prichádzajú
do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách a v širších súvislostiach.
Predmet poskytuje žiakom priestor a príležitosť na primeraný rozvoj ich tvorivého
technického myslenia. Obsah je zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, k jej
bezpečnému používaniu a k bezpečnej práci s technikou. Žiaci spoznávajú reálne podmienky
trhu práce, moderné stroje a zariadenia, funkciu základných bytových inštalácií. Sú vedení ku
konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov a k poznaniu základných technických
materiálov a technológií. V predmete technika budeme vyučovať tematický celok
ekonomika domácnosti, ktorý obsahuje témy: plánovanie a vedenie domácnosti, svet práce,
domáce práce a údržba domácnosti, úžitkové a darčekové predmety, starostlivosť o zeleň
v škole a jej okolí. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce tak vhodne dopĺňa sústavu
vzdelávacích oblastí o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v reálnom živote a
v spoločnosti.
7.1.7 Umenie a kultúra
Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v
živote človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej
tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, dramatického,
hudobného umenia, písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a
zodpovedné postoje žiakov k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja ich kritické myslenie najmä
vo vzťahu k masmédiám. Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu
tradíciu a dedičstvo sa žiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa,
krajiny, čím sa u neho rozvíja povedomie kultúrnej identity, ale súčasne aj multikuturálne
a komunikačné kompetencie. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít sú pre
žiakov vytvorené príležitosti na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor na jeho
sebarealizáciu. V tvorivých, umeleckých alebo hudobných činnostiach majú žiaci možnosť
vyjadrovať svoje predstavy, a to vyjadrovacími formami (jazykom) jednotlivých umení.
Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom vyučovacích predmetov
výtvarná a hudobná výchova.

20

7.1.8 Zdravie a pohyb
Oblasť sa zameriava na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života,
starostlivosťou o svoje zdravie a pohybovou aktivitou. Realizuje sa vyučovacím predmetom
telesná a športová výchova, ktorého najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k
pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého životného štýlu.
Telesná a športová výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré
prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prispieva k
psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k
pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje motorický
vývin žiakov. Dôraz sa kladie na individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené
pri plánovaní obsahu, ako i pri hodnotení žiakov. Dôležité je motivovať žiakov k dosiahnutiu
individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri rešpektovaní vlastných
individuálnych predpokladov.

7.2 Prierezové témy
Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti, s novými
technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich
konanie. Táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú
prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do
vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v
spoločnosti, s každodennou žitou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle
prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií
žiakov. Prierezové témy sa budú realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích
predmetov. Účinnosť pôsobenia prierezových tém sa môže zvýšiť relevantnými
mimoškolskými aktivitami.
V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: Osobnostný a
sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Enviromentálna výchova, Mediálna
výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Dopravná výchova
– výchova k bezpečnosti v cestnej premávke a Ochrana života a zdravia.
V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna
výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia.
7.2.1 Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním. Jej
hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.
Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich
osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom
živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a
tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť
svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej
sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi.
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7.2.2 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné
partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a
rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v
oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými
normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej
triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga.
Škola využije aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.
7.2.3 Environmentálna výchova
Environmentálna výchova sa ako prierezová téma prelína všetkými predmetmi.
Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k
ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi.
Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a
životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Dôležité
je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu
jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k
domácim zvieratám a pod.
7.2.4 Mediálna výchova
Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu
detí. Stali sa integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv.
Hlavným cieľom Mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a
postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať
širokú škálu mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na
základnú orientáciu v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi
druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku
primeranej úrovni.
Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných
skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie.
Na 2. stupni základnej školy je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni
postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia;
vhodnou metódou je spoločné skúmanie, analyzovanie a samostatné premýšľanie, pričom sa
vychádza z konkrétnej reality žiakov v triede.
7.2.5 Multikultúrna výchova
S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym
charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa
prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Prostredníctvom
spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať
tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a
spolupracovať. Pri realizácii Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať také didaktické
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postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a
akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.
S prierezovou témou Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným
a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie tradícií je základom kultúrnej
identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u
žiakov k formovaniu ich historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém
sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra sa bude realizovať najmä ako súčasť učebných predmetov – výtvarná
výchova, hudobná výchova a etická výchova, dejepis a geografia.
7.2.6 Regionálna výchova a ľudová kultúra
Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou
témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a
hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho
regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a
postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra
má potenciál byť súčasťou obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky,
prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej
výchovy a etickej výchovy. Vhodnými formami sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v
regióne a pod. Vlastná realizácia prierezovej témy si vyžaduje zmeny aj v procesuálnej zložke
výchovy a vzdelávania – vo vyučovacích metódach a organizačných formách.
7.2.7. Dopravná výchova
Hlavným zámerom prierezovej témy Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v
cestnej premávke je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov
alebo cyklistov. Výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v
objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: pochopil funkcie
dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi na
veku primeranej úrovni; osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti
bezpečného pohybu v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...); pochopil význam
technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky
zvládol základné úlohy údržby bicykla; uvedomil si význam technických podmienok dopravy a
zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

7.2.8 Ochrana života a zdravia
Prierezová téma Ochrana života a zdravia má viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a
života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov,
zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na
veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý
životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. Na 1.
stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova,
prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných
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foriem vyučovania – didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom
ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva.
Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa na druhom stupni realizuje v rámci vyučovacích
predmetov telesná a športová výchova, biológia, ako aj samostatných organizačných foriem
vyučovania – účelových cvičení. Účelové cvičenia sa realizujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín,
spravidla na jeseň a jar.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: rozpoznal
nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; vedel
vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci; osvojil si základné činnosti
súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú
výkonnosť v prírodných podmienkach.

8. Učebné osnovy, vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci
konkrétneho časového intervalu – ročníka, stupňa. Tieto požiadavky sú formulované ako
kompetencie, v ktorých sú obsiahnuté vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty v kontexte
vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú štruktúru učebných cieľov, výkonové
požiadavky a vymedzený rámcový učebný obsah.
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre primárne vzdelávanie
– 1. stupeň základnej školy a nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy, ktorý
vypracoval Štátny pedagogický ústav a schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné
školy s platnosťou od 1. 9. 2015.

9. Rámcové učebné plány - Príloha č. 1
10. Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
10.1. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Pokiaľ sa u žiaka začínajú prejavovať akékoľvek príznaky poukazujúce na problémy
učenia a správania zabezpečíme včasnú diagnostiku prostredníctvom PPP Stropkov po
konzultácii s rodičmi. Na základe vyšetrenia a následného odporúčania PPP zabezpečíme
ďalšie odborné vyšetrenie / ŠPP pri ŠZŠ Svidník/. Na základe záverov všetkých vyšetrení
zaradzujeme žiakov do ďalšieho výchovno-vzdelávacieho procesu ako integrovaných žiakov.
Práca s týmito žiakmi prebieha v rámci bežného vyučovania v triede, ale aj individuálne pod
vedením asistenta učiteľa. Pri klasifikácií a hodnotení týchto žiakov postupujeme podľa
odporúčaní CPPPaP Stropkov a CŠPP pri ŠZŠI Svidník.

24

Podľa odborných odporúčaní vypracujeme vhodný individuálno-vzdelávací program
a plány pre jednotlivé vzdelávacie a výchovné zložky, ktoré odkonzultujeme u špeciálneho
pedagóga. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej
triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka
podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:
- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;
- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;
- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;
- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;
- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;
- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;
- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných
pomôcok ;
- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda a iných.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so
špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa
potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a
formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci
daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho
vzdelávacieho programu úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Jedná sa o úpravu
obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v
spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva
príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho
vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak
nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a
doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy
výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých
zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny
pedagóg a zákonný zástupca žiaka. Plnenie týchto plánov je priebežne sledované,
prehodnocované a následne upravované podľa schopnosti a úrovne zvládnutia učiva žiakmi.
Podľa záverov
rediagnostiku.

odborných

vyšetrení

zabezpečíme

u týchto

žiakov

včasnú

Do výchovno-vzdelávacieho procesu môžeme zaradiť aj žiakov s ľahším telesným
a mentálnym postihom, ale mobilných. Takýmto žiakom vieme vytvoriť vhodné podmienky
pre zaradenie do bežného výchovno – vzdelávacieho procesu.
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10.2. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie alebo
odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné
schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj
ich schopností.
V našej škole sa uskutočňuje :



v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy
v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho vzdelávacieho
programu, ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so školským zariadením výchovnej
prevencie a poradenstva; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom
oboznámiť.
Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom zo sociálne
znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a
uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracujeme s ÚPSVaR v Stropkove. Pri
zabezpečovaní pravidelnej dochádzky do školy aj s Okresným riaditeľstvom policajného
zboru Svidník a jednotlivými obecnými úradmi.

10.3. Vzdelávanie nadaných žiakov
Vzdelávanie nadaných žiakov prebieha v bežnej triede počas bežného výchovnovzdelávacie ho procesu. K týmto
žiakom ale pristupuje vyučujúci individuálne
prostredníctvom vhodných vyučovacích metód, ako názorná demonštrácia, individuálny
pokus, problémové vyučovanie, úlohy vyššej náročnosti, užšia spolupráca s vyučujúcim,
väčší časový priestor na pozorovanie, väčší počet úloh a pod.
Ďalšou možnosťou rozvíjania talentu a nadania týchto žiakov je ich zapájanie do
predmetových olympiád a súťaží, ako aj účasť vo vybraných záujmových krúžkoch.
Škola poskytne nadaným žiakom odbornú a technickú pomoc v prípade ich
individuálneho zapojenia sa do súťaží organizovaných mimo školu.

10.4.Poradenské služby v škole

Poradenské služby v škole zabezpečuje výchovný poradca, koordinátor protidrogovej
prevencie, triedni učitelia .
Výchovný poradca poskytuje profesijné poradenstvo žiakom a rodičom. Pravidelne sa
zúčastňuje zasadnutí sekcie výchovného poradenstva poriadaných PPP Stropkov. Informácie
a materiály poskytne žiakom 9. ročníka, žiakom končiacim v nižšom ročníku. Spolupracuje
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s vedením stredných škôl okolitých okresov a zabezpečí návštevu ich zástupcov v škole, ako
aj ich účasť na rodičovskom združení so zameraním na profesijnú orientáciu. Zvláštnu
pozornosť venuje žiakom s predpokladanou ZPS a žiakom integrovaným.
V spolupráci s triednym učiteľom a vedením školy zabezpečuje zavedenie a včasné odoslanie
prihlášok na stredné školy.
Výchovný poradca pomáha pri riešení výchovných problémov v škole, pri riešení
problémov dieťa – rodič, poskytuje konzultácie učiteľom a rodičom, zabezpečuje ďalšiu
psychologickú a sociálnu pomoc.
Zabezpečuje odbornú pomoc pre deti s problémami
učenia a zabezpečuje ich zaradenie do špeciálno- pedagogickej starostlivosti. Stará sa
o zabezpečenie didaktických a iných odborných materiálov pre integrovaných žiakov,
zastrešuje tvorbu a konzultáciu individuálnych programov a plánov a ďalšej pedagogickej
dokumentácie.
Koordinátor protidrogovej prevencie pracuje na základe vypracovaného plánu práce.
Prevencia je realizovaná v rámci výučby niektorých vyučovacích predmetov, voľnočasových
aktivít. Koordinátor prevencie úzko spolupracuje s výchovným poradcom, CPPPaP Stropkov,
Podduklianskym osvetovým strediskom Svidník, Policajným zborom Svidník, Hasičským
a záchranným
zborom Svidník, Odborom školstva a kultúry v Stropkove a ďalšími
organizáciami v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a využíva vybrané programy.
Do oblasti prevencie sú zapojení žiaci prostredníctvom Peer- programu.
Výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie monitoruje riziká sociálno –
patologických javov a pri varovných signáloch zvolávajú stretnutia s rodičmi, koordinujú
konzultácie so žiakmi a odporúčajú podporu a poradenstvo.

11. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie v základnej škole upravuje § 54 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov/, odst. 12. V základnej škole, kde žiak plní povinnú školskú dochádzku
sa výchova a vzdelávanie organizuje dennou formou štúdia alebo formou individuálneho
vzdelávania.
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole bude poskytnúť žiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Trvalou súčasťou hodnotenia bude tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
V hodnotení zvlášť vyzdvihneme schopnosť prepojenia vedomostí so zručnosťami a
spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z aktuálnych metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho
školský výkon. Pri hodnotení týchto žiakov budeme postupovať podľa Metodických pokynov
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami.
Hodnotenie žiakov uskutočníme týmito nástrojmi: klasifikácia, slovné hodnotenie,
výsledky a umiestnenie v žiackych súťažiach, analýza práce žiakov, didaktické testy, ankety,
dotazníky, projekty, rozhovory, diskusie.
Klasifikačný stupeň určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. Pri určovaní stupňa
prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita
práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie. Stupeň prospechu
sa neurčuje iba na základe priemeru známok z klasifikácie za príslušné obdobie.
Triedni učitelia a vedenie školy budú priebežne informovaní o stave klasifikácie v triede
formami: štvrťročnými pedagogickými radami, zápismi zo zasadnutia metodických orgánov,
kontrolou žiackych knižiek, rozhovormi triednych učiteľov s ostatnými vyučujúcimi.
V prípade zhoršenia prospechu vyučujúci upozorní neodkladne triedneho učiteľa a spoločne
sa dohovoria na opatreniach.
a/Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na vysvedčení vyjadruje takto:
prospel
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neprospel
b/Celkové hodnotenie žiaka 2. až 9. ročníka sa na vysvedčení vyjadruje takto:
Prospel s vyznamenaním - ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň
prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích
predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
Prospel veľmi dobre – ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň
prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích
predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
Prospel – ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom
predmete.
Neprospel – ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške
stupeň prospechu nedostatočný.

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Pri hodnotení zamestnancov budeme využívať najmä tieto metódy a kritéria.










Pozorovania (hospitácie)
Rozhovor
Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy naraz
vo všetkých, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy)
Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti.
Aktivity pri tvorbe projektov a realizácii projektov
Organizácia súťaží a kultúrnych podujatí pre žiakov a zamestnancov
Vedenie a odborná pomoc uvádzajúcemu učiteľovi
Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok

3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je:



aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú
požiadavky na ne kladené,
aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
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Dôraz je kladený na:



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

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:




Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
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Rámcový učebný plán

Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia

Príloha č.1

Vyučovací predmet
1.
Slovenský jazyk a literatúra 9

Ročník
Primárne vzdelávanie
2.
3.
4.
∑
5.
8+2 7+1 7
31+2 5

Anglický jazyk
Matematika matematika
a práca s
informáciami informatika

4+1

Prvouka
Človek a
príroda

1+1

4+1

3

3

6

3+1

3+1

3

3

3

15+2

4

4+1

16+2 4+1

4+1

4+1

4+1

5

21+2

1

1

2

1

1

1

2

1+1

2

1+1

6

2

2

1+1

5

2

Prírodoveda

Ročník
Nižšie stredné vzdelávanie
6.
7.
8.
9.
∑
5
4
5
5
24

1

3+1
1

2

3

Fyzika
Chémia
biológia

2

1

2

1+1

1+1

7

Dejepis

1

1+1

1+1

1

2+1

6+1

Geografia

2

1+1

1+1

1+1

1+1

6+1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Vlastiveda
Človek a
spoločnosť

1

2

3

Občianska náuka
Človek a
hodnoty

Človek a
Svet práce

4

Etická
výchova/náboženská
výchova/náboženstvo
Pracovné vyučovanie

1

1

1

1

4

1

1

2

technika
Hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Umenie a
kultúra

Výtvarná výchova

2

2

1+1

1

6

1+1

1

1

1

1

5+1

Zdravie
a pohyb

Telesná a športová
výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

20

23

25

88

24

25

26

27

25

127

Základ 20

5

Voľné/ využité hodiny

2/2

3/3

2/2

1/1

8/5

3/3

4/4

4/4

3/3

5/5

19/7

spolu

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146
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Poznámky:
1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa
podmienok školy
2. Škola poskytne žiakom 7.-9. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka podľa personálnych
možností školy pri minimálnom 50 % záujme žiakov triedy 2 hodiny týždenne.
3. Žiakom, ktorí nebudú mať záujem o vyučovanie druhého cudzieho jazyka bude posilnené
vyučovanie matematiky, telesnej výchovy
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