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Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy s 

číslom 2015-5129/1758:1-10A0  

Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú druhý až 

štvrtý ročník (I. stupeň základnej školy), sa do ukončenia 

stupňa vzdelávania vzdelávajú podľa ŠkVP vypracovaných 

podľa doteraz platných ŠVP pre  základné školy.  
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   Úvod 
 

Čo je škola? Slovo škola je odvodené z gréckeho slova schole – voľný čas, 

nezaneprázdnenosť. Bol to čas, ktorý slúžil slobodným občanom antickej obce a mohli ho 

venovať vlastnému vzdelávaniu.  

Škola  predstavuje sociálny organizmus, ktorý žije vlastným životom a vytvára si neustále 

vnútorné pravidlá svojej organizácie a medziľudského spolužitia. Je základnou výchovno-

vzdelávacou inštitúciou civilizovanej spoločnosti. Jej význam v spoločnosti potvrdzuje aj to, 

že je uvedená v ústave. Iná definícia poníma školu ako sociálnu inštitúciu, ktorá je účelovo 

vytvorená  na realizáciu svojej základnej úlohy, t.j. k zabezpečeniu riadenej a systematickej 

edukácie. 

Škola je spoločenská inštitúcia, ktorej tradičnou funkciou je poskytovať vzdelávanie 

žiakom príslušných vekových kategórií. Funkcie školy sa  menia pod  vplyvom zmien a 

spoločenských potrieb. Škola je miestom socializácie žiakov, podporuje ich osobnostný 

a sociálny rozvoj a pripravuje ich na život osobný, pracovný a občiansky.  

Moderná škola sa odráža v celom vzdelávacom programe, postupne sa  mení a čoraz viac 

sa približuje životnej realite. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

I. Všeobecná charakteristika školy 
 

 

1. História školy 

 

Základná škola, Šmeralova 25, Prešov bola založená v školskom roku 1977/1978 ako 22-

triedna plnoorganizovaná základná škola.  1.1.1998 sa škola stala právnym subjektom a 

získala širšie kompetencie v procese riadenia organizácie, čo si vyžadovalo väčšiu 

zodpovednosť riadiacich pracovníkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj 

v oblasti personálnej a materiálnej.  

V školskom roku 1998/1999 boli v škole vytvorené na I. stupni triedy  pre mimoriadne 

nadané deti podľa „Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané a talentované deti 

v podmienkach základných škôl“ PhDr. J. Laznibatovej, CSc, a od školského roka 2005/2006 

prešli tieto triedy aj na II. stupeň. 

V súčasnosti je škola štátnou školou s vyučovacím jazykom slovenským a poskytuje  

žiakom vzdelávanie na primárnej úrovni  (1. stupeň – ISCED 1) a nižšie stredné vzdelanie (2. 

stupeň – ISCED 2). 

 V školskom roku 2015/ 2016 bude  na I. stupni približne 352 žiakov,  19 tried, s 

priemernou naplnenosťou 17  žiakov na triedu a 10 oddelení školského klubu detí. Z týchto 

19. tried je 7 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

 Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie je 29, z nich 

je 10 vychovávateliek, koordinátor univerzálnej prevencie a environmentálnej výchovy 1, 

asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. 

 Škola je umiestnená v tichom prostredí mestskej časti Prešova, na Sídlisku III,  s dobrou 

dostupnosťou ( MHD, prístupové cesty ), obklopená zeleňou. 

 

2.    Charakteristika žiakov 

 

Škola v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu vytvára podnetné školské prostredie 

ponuky vzdelávacích príležitostí so zabezpečením práva slobodnej voľby vzdelávacej cesty na 

základe záujmovej diferenciácie.  

     Škola svojim  poslaním  poskytuje základné vzdelanie všetkým svojim žiakom rovnako. 

Učebné plány Školského vzdelávacieho programu sú zostavené tak, aby každý žiak mal 

možnosť rozvíjať svoje rozumové schopnosti, zručnosti a záujmy.  Poskytuje vzdelanie aj 

žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , ktorým sa vo vyučovacom 

procese venuje veľká pozornosť v súlade s diagnostickými závermi CPPPaP . Pravidelnou 

rediagnostikou a spoluprácou s CPPPaP sa darí aj u týchto žiakov dosahovať pomerne  dobré 

výchovno-vyučovacie výsledky v rámci ich možností a schopností.  Pre skvalitnenie  

a zefektívnenie práce so začlenenými žiakmi so zdravotnými poruchami bude v šk. rok. 

2015/2016 pracovať v škole asistenta učiteľa. Školu navštevujú aj žiaci so všeobecným 

 intelektovým nadaním, ktorí majú  v škole vytvorené  podmienky, aby sa mohli vzdelávať 

primerane svojim možnostiam a schopnostiam, a mohol sa  rozvíjať ich talent a nadanie. 

Značná pozornosť je venovaná aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, keďže ich 

rodinné prostredie je málo podnetné pre ich zdravý vývoj.        

     Žiaci dochádzajú do školy nielen z ulíc patriacich do školského obvodu a blízkeho okolia, 

ale aj zo vzdialenejších mestských častí a z obcí i miest v okolí Prešova. 

 

    



  

 

 

 3.    Charakteristika pedagogického zboru 

  

 Pre správne smerujúci chod školy , je nevyhnutné pracovať s kvalitným pedagogickým 

personálom. V škole dlhodobo pracuje viac ako  40   pedagogických zamestnancov. Na 

prvom stupni vyučuje 21 pedagógov, 10 vychovávateliek, asistent učiteľa, 4 kapláni a 1 

katechét. Spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. Vzhľadom k vzdelávaciemu 

programu školy, k počtu žiakov a tried, ich počet je dostatočný. Sú  odborne  spôsobilí, 

profesionálne zodpovední, ochotní   sa neustále vzdelávať, zvyšovať si svoje kompetencie, 

prístupní zmenám. Majú  potrebné  schopnosti  a praktické  skúsenosti  s výchovou 

a vzdelávaním žiakov, rešpektujúc  ich  individuálne špeciálne vzdelávacie potreby a záujmy. 

Svoje učiteľské kompetencie dokazujú pri pedagogickej komunikácii so žiakmi, pri ich 

motivácii,  diagnostikovaní, hodnotení i pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej 

disciplíny. Aktívne spolupracujú s rodičmi, čím často predchádzajú výchovným problémom.  

 Učitelia pripravujú a zapájajú žiakov do  súťaží v matematike, v prednese poézie a prózy, 

do športových, výtvarných a speváckych súťaží. Tvoria projekty, v ktorých nechávajú 

vyniknúť detskú tvorivosť, učia ich byť asertívnymi a zodpovednými. Využívajú pri tom 

rôzne metódy a formy práce.   

    Prostredníctvom  metodických orgánov  sa darí vytvárať aktívnu komunikáciu medzi 

vyučujúcimi, ktorá sa v priebehu školského roka doplňuje aj vzájomnými hospitáciami, čím 

sa rozvíja kreativita, aktivita, modernizácia a v neposlednej miere aj profesionalita 

pedagogického zboru, odstraňuje sa stereotyp vo výchovno-vyučovacom procese, a tak sa 

vzájomnou spoluprácou  zvyšuje podiel pedagógov na spoluriadení výchovno-vyučovacieho 

procesu.  

     Na 1. stupni sú vytvorené tri metodické orgány, ktoré vzájomne spolupracujú: MZ 1. -  4. 

ročníka bežných tried,  MZ 1.-  4. ročníka učiteľov z tried s programom pre intelektovo 

nadaných žiakov a MZ ŠKD.                

V škole pracuje aj MZ triednych učiteľov. V rámci zasadnutí MZ triednych učiteľov 1. 

stupňa, ktoré vedie p. učiteľka II. stupňa, sa aktuálne  venujú vyskytujúcim sa problémom 

žiakov vo výchovno-vyučovacom procese  a ich optimálnemu riešeniu. Hľadajú možnosti pre 

komunikáciu so žiakmi a rodičmi pri navrhovaní na psychologické diagnostikovanie a pod. 

Niektoré zasadnutia sa konajú aj za účasti pozvaných odborníkov z centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie - psychológa, resp. špeciálneho pedagóga. 

Koordinátor univerzálnej prevencie v spolupráci s vedením školy, pedagogickými 

zamestnancami, psychológom i rodičmi pripravuje zaujímavé aktivity pre žiakov, ktorých 

cieľom je predchádzať vzniku závislostí a upriamiť ich pozornosť na zdravý životný štýl.  

Činnosť metodických orgánov školy vyplýva z ich postavenia a poslania a dá sa zhrnúť do 

týchto základných bodov : 

 Realizácia úloh stratégie a koncepcie školy a úloh vyplývajúcich zo ŠkVP 

 Realizácia profesijného a osobnostného rastu pedagogických zamestnancov 

 Názorová pluralita pri riešení problémov 

 Zabezpečovanie vedeckosti a odbornosti vyučovania 

 Permanentná inovácia obsahu, metód a foriem činnosti 

Aj v školskom roku 2015/2016 bude v škole pracovať špeciálny pedagóg, ktorý v rámci 

svojej činnosti bude spolupracovať so školským psychológom, s triednymi učiteľmi, s 

asistentom učiteľa,  vyučujúcimi, výchovným poradcom, vedením školy a rodičmi, v 

súvislosti so starostlivosťou o žiakov so ŠVVP. Bude poskytovať rady, konzultácie, 

informácie a metodickú pomoc ostatným odborným zamestnancom školy a zákonným 

zástupcom žiaka. Bude spolupracovať s vyučujúcimi pri tvorbe individuálnych výchovno-

vzdelávacích plánov. 



  

 

 

Jednou zo základných strategických úloh vedenia školy je stimulovať pedagogických 

zamestnancov tak, aby ich odborná pedagogická činnosť nebola iba plnením pracovnej 

náplne, ale aby sa stotožnili s poslaním školy a vyvíjali aktivity, ktoré by viedli nielen 

k uspokojeniu ich pracovných potrieb, ale aby prispievali aj na vytváranie pozitívneho imidžu 

školy.  Vedúci zamestnanci vytvárajú predpoklady pre podporujúce pracovné prostredie 

a podmienky pre odborný a osobnostný rast všetkých členov pedagogického zboru vzhľadom 

na ich osobný záujem a potreby školy.    

     

        Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

          

    Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického zamestnanca. Je 

zamerané na udržanie a zvyšovanie pedagogickej kompetencie. Zahŕňa najmä inovácie 

v odbore, v pedagogike a príbuzných vedách, didaktike jednotlivých vyučovacích predmetov,  

v oblasti efektívnych postupov vo výchove a vzdelávaní mládeže, v oblasti právnej a 

špecializovaných funkcií – triedny učiteľ, knihovník, výchovný poradca, vedúci MZ. Svoj 

profesijný a odborný rast si budú pedagógovia zvyšovať interným vzdelávaním - 

samoštúdiom, formou pedagogických aktualít, besied s odborníkmi, seminárov s diskusiou, 

vzájomnými hospitáciami, a externe - využitím ponuky vzdelávacích inštitúcií.    

    Vedúci pedagogický zamestnanec vždy vopred zváži, či daný (vybraný) typ vzdelávania je 

pre potreby našej školy vhodný a potrebný.  Podľa racionálneho zváženia  a po prerokovaní 

s celým vedením školy rozhodne a vyjadrí sa. 

     Plán vzdelávania je súčasťou ročného plánu školy. 

        

      

     4. Organizácia prijímacieho konania 

 

  Prijímanie detí do tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 

      Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním musia absolvovať pred prijatím do triedy pre 

všeobecne intelektovo nadané deti psychodiagnostické vyšetrenie. Sú to žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Po diagnostike, na základe odporúčania psychológa 

poradenského zariadenia zaradeného v rezorte školstva a písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, bude žiak prijatý do takejto triedy.  

Riaditeľ školy  vydá rozhodnutie o zaradení žiaka do triedy po splnení uvedených 

podmienok a na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu. 

 

5. Dlhodobé projekty 

 

     Našou snahou je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálno-

technického vybavenia školy aj prostredníctvom projektov a programov.  Škola je zapojená 

do projektu Infovek. Vytvorením učební vybavených počítačmi s pripojením na internet, 

poskytuje žiakom i učiteľom podmienky pracovať s informačnými technológiami.  

    Škola je zapojená aj do projektu Zdravie v škole a na základe výsledkov prvej fázy jeho 

realizácie sa stala členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie.   

   Dlhodobo  spolupracujeme so Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnáziom 

v Bratislave – Vzdelávanie intelektovo nadaných detí. Pravidelne sa zúčastňujeme 

metodických dní v školách obdobného typu v našom regióne. 

   V školskom roku 2010/2011 bolo v rámci projektu komplexnej rekonštrukcie školy zriadené 

jazykové laboratórium, ktoré sa významne podieľa na skvalitňovaní výučby cudzích jazykov.  

V školskom roku 2013/2014 sme ukončili projekt Podporme rozvoj inovatívnych metód 

a foriem práce vedúci k všestrannému rozvoju osobnosti žiakov. Zameraný bol na podporu 



  

 

 

čitateľskej gramotnosti na I. stupni, na inovovanie učebných materiálov zameraných na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti pre 1.- 4. ročník (ŠkVP, UO a TVVP), na inovovanie učebných 

materiálov v predmete cudzí jazyk pre 1.- 9. ročník (ŠkVP, UO a TVVP) a inovovanie 

učebných materiálov zameraných na využívanie IKT v predmetoch vyučovaných na II. 

stupni.  

NNaa  ppooddppoorruu  aa  rroozzvvííjjaanniiee  ččiittaatteeľľsskkeejj  ggrraammoottnnoossttii  ssaa  rreeaalliizzoovvaallii    vvyyuuččoovvaacciiee  hhooddiinnyy  

sslloovveennsskkééhhoo  jjaazzyykkaa  aa  lliitteerraattúúrryy,,  pprríírrooddoovveeddyy  aa  vvllaassttiivveeddyy  ss  vvyyuužžiittíímm  mmeettóóddyy  mmyyššlliieennkkoovvýýcchh  

mmáápp  aa  ssooffttvvéérruu  iiMMIINNDDMMAAPP..  VV  zzddookkoonnaaľľoovvaanníí  ččiittaatteeľľsskkeejj  ggrraammoottnnoossttii  vvoo  vvyyuuččoovvaanníí  ssmmee  

vvyyuužžíívvaallii  ďďaallššiiee  mmuullttiimmeeddiiáállnnee  pprrooggrraammyy,,  tiež rôzne formy využitia prvkov IKT ako práca 

s CD, DVD, prezentácie v PowerPoint, MovieMaker, vyhľadávanie informácií 

v elektronických médiách, internet, práca s encyklopédiou, práca s textom, m. štyroch rohov, 

kooperatívne učenie, s využitím nových foriem práce, inovačných metód.    
Cieľom projektu v čiittaatteeľľsskkeejj  ggrraammoottnnoossttii  bbooll  aa  jjee  kkoommpplleexxnnýý  ssúúbboorr  ččiittaatteeľľsskkýýcchh  

zzrruuččnnoossttíí,,  ppoommooccoouu  kkttoorrééhhoo  ssaa  ddáá  rroozzvvííjjaaťť  sscchhooppnnoossťť  ččlloovveekkaa  uuččiiťť  ssaa  uuččiiťť  ((kkoommppeetteenncciiaa  ==  

zzrruuččnnoossťť  žžiiaakkaa))..  

PPrrvvoouu  eettaappoouu  ččiittaatteeľľsskkýýcchh  zzrruuččnnoossttíí  jjee  uuččeenniiee  ssaa  ččííttaaťť  aa  ppííssaaťť  ––  11..rrooččnnííkk  zzáákkllaaddnneejj  šškkoollyy..  

DDrruuhhoouu  eettaappoouu  jjee  ssppáájjaanniiee  ssllaabbííkk  aa  sslloovv  aa  pprreecchhoodd  kk  ppllyynnuulléémmuu  ččííttaanniiuu  ––  22..rrooččnnííkk  zzáákkllaaddnneejj  

šškkoollyy..  

TTrreeťťoouu  eettaappoouu  ččiittaatteeľľsskkeejj  zzrruuččnnoossttii  jjee  ppoorroozzuummeenniiee  tteexxttuu,,  tt..  jj..  uuvveeddoommeenniiee  ssii  oobbssaahhuu  

pprreeččííttaannééhhoo  ––  33..rrooččnnííkk  zzáákkllaaddnneejj  šškkoollyy..    

44..  rrooččnnííkk  --  ttoottoo  oobbddoobbiiee  šškkoollsskkeejj  ddoocchhááddzzkkyy  jjee  ddôôlleežžiittýýmm  mmeeddzznnííkkoomm,,  pprreettoožžee  ssaa  

pprreeddppookkllaaddáá,,  žžee  žžiiaaccii  vv  ttoommttoo  oobbddoobbíí  uužž  zzvvllááddllii  tteecchhnniikkuu  ččííttaanniiaa  aa  zzaaččíínnaajjúú  vvyyuužžíívvaaťť  ččííttaanniiee  

nnaa  ssvvoojjee  ďďaallššiiee  vvzzddeelláávvaanniiee..  OObbddoobbnnee  ssmmee  ddoocciieelliillii  iinnoovváácciiuu  ŠŠkkVVPP,,  jjeehhoo  iinnoovvaaččnnýýcchh  ffoorriieemm  

aa  mmeettóódd  ss  vvyyuužžiittíímm  IIKKTT  vv  ccuuddzzíícchh  jjaazzyykkoocchh  ((AANNJJ,,RRUUJJ))  vv  rrooččnnííkkoocchh  11..--99.. 
     Škola sa každoročne zapája aj do projektov bez finančných grantov – ,,Biela pastelka“, 

,,Modrý gombík“, ,,Bezpečná komunita.” Aj v budúcnosti je potrebné viac participovať 

hlavne na grantových projektoch, ktoré nám zabezpečia lepšie materiálne vybavenie školy, 

ktoré je potrebné pre kvalitnú prácu učiteľa a možno viac zapojiť do spolupráce na projektoch 

s RR BT a RR TND. 

 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

     V škole pracujú dve Rady rodičov. Samostatne je vytvorená Rada rodičov žiakov z tried 

pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov. Spolupráca s rodičmi a činnosť RR je na dobrej 

úrovni, čo sa odzrkadľuje v pravidelných zasadnutiach výboru RR , rozšírených zasadnutí za 

účasti triednych dôverníkov, koordinátora z radov učiteľov a vedenia školy. V pláne činnosti 

RR sú zakomponované aj triedne aktívy a konzultácie,  čo umožňuje všetkým rodičom získať 

informácie o prospechu a správaní svojho dieťaťa, prípadne včas v spolupráci s triednymi 

učiteľmi odstrániť nedostatky a riešiť problémy. 

Formy spolupráce : 

 Plenárne zasadnutia rodičovského združenia – 1-krát ročne 

 Zasadnutia výboru a rozšíreného výboru RR 

 Triedne aktívy – 2-krát ročne 

 Konzultácie pre rodičov – 2-krát ročne /I. a III. štvrťrok / 

 Individuálne pohovory s rodičmi (podľa naliehavosti a závažnosti, 

po vopred dohodnutom termíne) 

 Akcie a podujatia školy organizované v spolupráci s rodičmi (DOD 

Rodičia deťom – 1.-4. TND)  



  

 

 

   Školský klub detí, ako služba rodičom v čase ich pracovného zaneprázdnenia, zabezpečuje 

nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na  

prípravu detí na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo 

vyučovania a v čase školských prázdnin. 

     Veľmi úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie v Prešove. Psychológ a školský špeciálny pedagóg poskytujú odbornú pomoc 

žiakom, pedagógom i rodičom pri riešení výchovných i výukových problémov  žiakov. Pre 

pedagógov organizujeme spoločné stretnutia zamerané na oblasť diagnostiky problémov 

žiakov v správaní alebo  učení, na ich eliminovanie, a  pre žiakov besedy.  V tomto školskom 

roku bude pedagógom vo výchovno vzdelávacom procese pomáhať asistent učiteľa pri 

začlenených žiakoch so ŠVVP. 

   Zúčastňujeme sa na akciách a aktivitách poriadaných  Centrom voľného času.   

   Aktívne spolupracujeme so školami v rámci Slovenska,  v  ktorých sú vytvorené  triedy pre 

žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v oblasti  metodiky a didaktiky pri práci 

s intelektovo nadanými žiakmi,  a to hlavne so základnou  školou v Bratislave, v Košiciach,    

v Spišskej Novej Vsi a v Ružomberku.  

     Spolupráca s materskými školami sa uskutočňuje rôznymi formami - návšteva 

predškolákov v škole, aktívna účasť na vyučovacom procese, na spoločných športových a 

kultúrnych akciách -vystúpenie s vianočným programom, karneval, vystúpenie pre matky, 

ovocný deň a pod.  Obľúbenou činnosťou na našej škole  je aj  tvorivé vyučovanie počas 

návštevy  predškolákov, ktorých výsledkom je nejaký darček, ktorý si vytvoria spoločne 

vyrobia. 

    Žiaci školy pravidelne vystupujú s kultúrnym programom na akciách usporadúvaných 

mestom.     

     So žiakmi pripravujeme kultúrne podujatia pre rodičov a priateľov školy – Vianočnú 

akadémiu, Slávnostný zápis do 1. ročníka.           

     Pre rodičov a širokú verejnosť organizujeme deň otvorených dverí vo vyučovacom čase, 

kedy sa  môžu priamo zúčastniť na vyučovacom procese v učebni. 

     Spolupráca s Prešovskou univerzitou sa uplatňuje predovšetkým v zabezpečovaní povinnej 

praxe poslucháčov fakúlt učiteľského smeru, ale aj realizáciou výskumov a dotazníkov pre 

študentov v rámci diplomových prác, s realizáciou prezentácie ročníkových prác prešovského 

kraja. 

    Umožňujeme vykonať pedagogickú prax  aj študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie. 

Účasťou na seminároch a iných vzdelávacích aktivitách poriadaných Metodickým centrom 

v Prešove sa zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na rôznych 

úrovniach.  

     Pedagogický zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú tzv. metodických dní, ktoré sú 

organizované jednotlivými školami s cieľom skvalitniť prácu s nadanými a talentovanými 

žiakmi.  

 

     Zúčastňujeme sa na podujatiach a súťažiach organizovaných mestskými knižnicami. 

Formou exkurzií a kultúrnych podujatí Využívame vzdelávacie programy z ponuky 

Planetária, Ekocentra – Holá hora, Krajského vlastivedného múzea v Prešove,  DAD, 

Babadla, DJZ, PU, MŠ Bajkalská, MŠ A. Prídavka, MŠ M: Nešpora. 

 

 

  



  

 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

      Nevyhnutným predpokladom pre kvalitný chod školy je jej materiálno-technické 

vybavenie. Svedčí to o jej záujme prilákať väčší počet žiakov, ktorí budú študovať 

v podmienkach dobe primeraných a nie zastaraných. 

V máji 2010 sa začala úprava vonkajšieho plášťa školy a strechy, úprava toaliet pre žiakov, 

ktorá sa ukončila v septembri 2011. Máme vybudovaný bezbariérový prístup. Realizáciou 

projektu ,,Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry” sa odstránili problémy v technickom 

stave budovy.  

Budovu školy tvorí jeden objekt pozostávajúci z pavilónov. V rámci dostupných 

finančných prostriedkov  sme postupne uskutočnili rekonštrukciu väčšiny striech a úpravu 

vnútorných priestorov. 

Učebne sú vybavené štandardným funkčným nábytkom.  Opotrebovaný školský nábytok 

sa inovuje podľa finančných možností.  V  triedach všeobecne intelektovo nadaných sa 

používajú keramické tabule . Tie postupne nachádzajú uplatnenie aj v bežných triedach. 

Niekoľko tried a odborných učební (átrium) je vybavených dataprojektormi, vizualizérmi 

a interaktívnymi tabuľami. 

     Prvý stupeň  využíva tieto odborné učebne - veľkú a malú telocvičňu, cvičebňu 

a posilňovňu, dve  učebne vybavené  počítačmi s pripojením na internet, jazykové 

laboratórium, učebňu hudobnej výchovy (átrium), šk. knižnicu – vzdelávacie mediálne 

centrum a kuchynku, ktoré umožňujú realizovať ŠkVP a plniť učebné osnovy. V šk. roku 

2013/2014 bola vytvorená počítačová učebňa nad ŠJ (átrium). Súčasťou školy je aj školská 

jedáleň. Zariadenie školskej kuchyne sa postupne zrenovovalo tak, aby zodpovedalo 

hygienickým a bezpečnostným normám.  

    Žiaci používajú  ministerstvom školstva odporúčané učebnice, ale aj ďalšie doplnkové 

texty a materiály, ktoré si pripravujú pedagógovia. 

     Vybavenie kabinetov učebnými, didaktickými a ďalšími pomôckami,  priebežne  

obnovujeme a dopĺňame. Zakúpili sme zaujímavé knihy, pracovné zošity, ktoré sú zamerané 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Sú umiestnené v školskej knižnici, takže k nim majú prístup 

aj žiaci. Máme videoprehrávače, rádioprehrávače, dataprojektor,  digitálny fotoaparát, 

kameru, notebook, laserové tlačiarne, skener, interaktívne tabule. Sú využívané  na 

vyučovacích hodinách, pri príprave učiteľa, na akciách v škole i pri prezentácii mimo školy. 

Pre potreby učiteľov je v zborovni školy a v kabinetoch učiteľov nainštalovaný počítač 

s tlačiarňou a s pripojením na internet. V zborovni školy sú k dispozícii učiteľom dve 

kopírovacie zariadenia. 

     Škola má k dispozícii átrium, ktoré slúži v prípade vhodného počasia aj na pobyt žiakov na 

čerstvom vzduchu počas veľkej prestávky. 

     Školské ihrisko sme vďaka zdrojom z úspešného projektu, za účasti mesta a MŠ SR  

zrenovovali  (bežecká dráha a viacúčelové ihrisko na loptové hry má  umelý povrch ), čím sa 

zlepšili  možnosti na športovanie žiakom i verejnosti. Slúži nám od školského roku 

2008/2009. Nedostatkom dispozičného vybavenia budovy  je neexistencia šatní. Riešime to 

postupným nákupom odkladacích šatňových skriniek. 

     Priestory pre vedenie a potrebných  nepedagogických pracovníkov majú náležité 

zariadenie a vybavenie, ktoré bolo zrenovované.  

     Aj napriek postupnému dovybavovaniu školy pomôckami, nábytkom, rôznymi stavebnými 

úpravami, atď. je aj tak potrebné neustále zveľaďovať školské priestory a viac dbať na ich 

údržbu a hlavne hygiénu.   



  

 

 

     Kvalita a jedinečnosť v oblasti výchovno-vyučovacieho procesu nie sú postačujúce na 

vytváranie pozitívneho imidžu školy. Je potrebné zabezpečovať neustálu propagáciu školy a 

jej úspechov tak, aby sa o jej úrovni  dozvedeli kompetentné skupiny verejnosti a aj touto 

cestou získavať finančné prostriedky na inováciu a modernizáciu v oblasti materiálno - 

technického vybavenia.  

 

8. Škola ako životný priestor  

 

     Jednou zo základných strategických úloh vedenia školy je vytvárať také pracovné 

prostredie, ktoré by stimulovalo a motivovalo žiakov  aj  zamestnancov  k lepším pracovným 

výkonom, aby svoju prácu vykonávali radi a efektívne.  

   O výzdobu priestorov učební sa starajú triedni učitelia so žiakmi, chodby a priestory školy 

slúžia na prezentáciu jednotlivých vyučovacích predmetov a výtvarných prác žiakov. 

Výzdobu vestibulu školy zabezpečujú vyučujúci výtvarnej výchovy, tá sa pravidelne 

aktualizuje pri príležitosti rôznych sviatkov, výročí a akciách školy. 

    Pedagógovia sa svojim  prístupom  k žiakom  i vo vzájomnej komunikácii snažia vytvárať 

neformálnu atmosféru v škole. 

    Melodické zvonenie nahradilo klasické školské zvonenie. 

    Žiakom a zamestnancom školy je k dispozícii školský bufet prevádzkovaný na základe 

zmluvy, ktorý sa využíva v čase prestávok a pred i po vyučovaní. Sortiment bufetu nie je 

dostatočne prispôsobený potrebám žiakov a zamestnancov. Pitný režim si žiaci  zabezpečujú  

z vlastných zdrojov, ale môžu využívať aj nápoje, ktoré si môžu zakúpiť v školskom bufete, 

alebo využijú fontánku s pitnou vodou, umiestnenou na dostupnom mieste. 

     V škole poskytujeme žiakom možnosť si denne zakúpiť ochutené mlieko, dotované EÚ 

v rámci programu Európsky školský mliečny program  

     Obedy pre stravníkov sú zabezpečované v školskej jedálni, ktorej priestory sú estetické,  

doplnené  nástennými novinami propagujúcimi zdravú výživu. V školskom roku 2013/2014 

pribudol v ŠJ konvektomat (je multifunkčné zariadenie, ktoré prenáša tepelnú energiu na 

pripravované pokrmy pomocou horúceho vzduchu, pary, alebo ich kombináciou. V prípade 

potreby, napríklad pri grilovaní prebytočnú vlhkosť z komory odvádza a zabezpečí tak želanú 

chrumkavú a sfarbenú kôrku. Riadená vlhkosť pri príprave pokrmov v konvektomate je 

z hľadiska úspor a kvality pripravovaných surovín veľmi dôležitá). 
     

      

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

     Nielen výzdobou a úpravou sa snažíme zabezpečiť školské prostredie. 

     Dbáme na bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie a na 

chodbách, podľa platných technických a hygienických noriem. Dodržiavame 

psychohygienické hľadisko  pri zostavovaní rozvrhu vhodnou štruktúrou pracovného režimu 

a odpočinku pre žiakov i pedagogických zamestnancov. Je nutné dbať na to, aby každý, kto 

nie je zamestnancom alebo žiakom školy a nachádza sa v v priestoroch školy, sa riadne 

ohlásil na vrátnici a bol riadne zapísaný v knihe návštev.  Nesmie sa svojvoľne pohybovať po 

škole ale čaká v miestnosti určenej pre návštevy, kde čaká na .... Svojou návštevou nesmie 

nijak rušiť čas a chod vyučovacej hodiny. Platí to aj pre popoludňajšiu činnosť v ŠKD. 

Prispejeme tým k väčšej bezpečnosti žiakov ale aj zamestnancov a ochrane školského 

majetku. 

     Čistotu a hygienu pracovného prostredia zabezpečujú upratovačky a upratovacia firma. 

Možno by bolo vhodné spísať nedostatky s ktorými sa stretávame vo svojich triedach, 

chodbách toaletách čo sa čistoty týka. Upozorniť na ne upratovačky a upratovaciu čatu aby tie 



  

 

 

odstránili nie len jednorázovo ale pravidelne (prach na policiach, skriniach, hrubý prach pod 

skriňami, lavicami, zmývanie podláh bez predchádzajúceho zametania,...)  Žiaci pri používaní 

hygienických zariadení používajú vlastné hygienické vrecúška - kontrolu zabezpečujú triedni 

a dozorkonajúci učitelia.             

    Zariadenie školskej kuchyne sa postupne inovuje tak, aby zodpovedalo hygienickým a 

bezpečnostným normám. 

    Dbáme na to, aby pracovné priestory zodpovedali platným normám /teplo, svetlo, 

nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie, primeraná veľkosť sedacieho nábytku /.   

     Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi a dostupnosť 

prvej pomoci. V rámci projektu Zdravie v školách sú žiaci vedení k zodpovednosti za svoje 

zdravie, za svoje správanie a činy. Problematika preventívneho výchovného pôsobenia v tejto 

oblasti je riešená v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade úrazu sa postihnutému 

poskytne prvá pomoc z hľadiska materiálneho a ľudského a zabezpečí sa nevyhnutná lekárska 

pomoc. Žiaci sú poučení triednym učiteľom, resp. sprevádzajúcim učiteľom, o bezpečnosti 

a ochrane zdravia svojho i iných počas vyučovania v priestoroch odborných učební, 

v triedach, na chodbách  počas prestávok, počas školských akcií, v dopravných prostriedkoch 

počas presunu,  v čase voľna  a prázdnin. Všetci žiaci školy sú  poistení proti úrazu na akciách 

konaných v škole i mimo školy. 

     Zamestnanci školy pravidelne absolvujú školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a proti požiaru. Zodpovedný zamestnanec pravidelne kontroluje dodržiavanie bezpečnostných 

predpisov a odstraňuje vzniknuté nedostatky. 

     Pozornosť je venovaná aj duševnému a fyzickému zdraviu zamestnancov školy prvou  

preventívnou prehliadkou a možnosťou využívať rôzne relaxačné aktivity realizované zo 

sociálneho fondu. Z hľadiska bezpečnosti sa v priestoroch školy dodržiava zákaz fajčenia, 

všetky predmety v priestoroch školy, ktoré by mohli spôsobiť úraz sú zabezpečené a výrazne 

označené. Úrazom  na pracovisku, hlavne zo strany zamestnancov sa snažíme predchádzať aj 

realizáciou dychových skúšok na alkohol, ktorého používanie na pracovisku je zakázané. Dbá 

sa na to, aby nepedagogickí zamestnanci pri výkone povolania dôsledne dodržiavali 

bezpečnostné opatrenia a používali pri práci ochranné prostriedky.  

         Aj v tejto oblasti chápeme školu ako priestor  rastu  produktivity a  efektivity práce a 

uvedomujeme si, že zdravý a spokojný klient a zamestnanec je pre organizáciu nielen 

ekonomickým faktorom, ale aj kvalitnou reklamou v rovine konkurencie aj v rebríčku 

možného spotrebiteľa. 

 

 

        II.  Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

      

 V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 

rokov 2012-2016 sa škola kladie dôraz na osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí 

a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na 

miestnej, regionálnej a úrovni. Vo vyučovacom procese rozvíja environmentálnu výchovu 

a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k 

uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie 

správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

V globalizujúcom sa svete rastie význam výchovy k tolerancii. Rastie úloha 

multikultúrnej výchovy. Aj v tomto šk. roku vo výchovno-vzdelávacom procese sa treba 

zamerať na to, ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, 

rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd. 



  

 

 

 

 

1. Pedagogický princíp školy  (ciele výchovy a vzdelávania) 

 

●  Umožniť všetkým žiakom získať potrebné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch  

●  Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností,  aby mohol zažívať    

     úspech  

●  Podporovať  rozvoj  talentu a nadania žiakov  (všeobecného intelektového a špecifického -    

    matematického, športového, umeleckého)  

●  Pripraviť človeka rozhľadeného, komunikatívneho, vytrvalého, schopného pracovať  

    samostatne i v tíme, schopného kriticky a tvorivo myslieť a celoživotne sa vzdelávať           

●  Podporovať u žiakov rozvoj osobnostných, sociálnych a občianskych spôsobilost 

●  Zabezpečiť zvýšenie gramotnosti žiakov v oblasti informačnej a komunikačnej technológie  

    (IKT) 

●  Skvalitniť  prípravu  v  oblasti  cudzích   jazykov  so zameraním  na  komunikatívnosť,  ale 

s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov 

●  Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov 

●  Zabezpečiť  podmienky  na  vzdelávanie  žiakov  so  špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími  

potrebami 

●  Vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru na vyučovacích hodinách 

●  Environmentálnu výchovu realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vyučovacieho   

     procesu 

●  Dôsledne riešiť dochádzku žiakov, záškoláctvo a redukovať prejavy  asociálneho správania     

     žiakov 

●  Venovať pozornosť a odstraňovať  prejavy diskriminácie, šikanovania, antisemitizmu,    

     rasizmu, kriminality a delikvencie 

●  Realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu  

●  Uplatňovať inovačné formy a metódy práce  

●  Angažovať rodičov k aktívnej účasti na dianí  v škole 

●  Podporovať vzdelávanie učiteľov 

●  Zapájať sa do projektov a grantov 

●  Využívať učebňu informatiky, jazykové laboratórium a výukové programy vo vyučovacom    

     procese 

●  Spolupracovať so  psychológom a špeciálnym pedagógom 

●  Pokračovať v spolupráci s materskými školami.   

   

 

 

 



  

 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
 

     Škola v zmysle svojho poslania poskytuje základné vzdelanie všetkým svojím žiakom.  

Poskytuje žiakom  primárne vzdelávanie (1.- 4. ročník) a nižšie sekundárne vzdelávanie (5.- 

9. ročník). Na 1. stupni poskytujeme vzdelávanie i žiakom so všeobecným intelektovým 

nadaním, pre ktorých sú vytvorené špeciálne  triedy.  

     Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. V  triedach 1. až 4. ročníka s programom 

pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne, v 1.- 4. 

ročníku BT známkou.   

     Sme školou otvorenou,  ktorej  pedagógovia vyvíjajú snahu, aby sme sa stali školou 

demokratickou, tolerantnou a humánnou, v ktorej sa žiaci dobre cítia, v ktorej prebieha 

výučba v príjemnej atmosfére, bez stresových situácií, ktorá rozvíja vlohy, dispozície a 

potenciál jednotlivca.  To sa odráža aj na dosahovaných výsledkoch a výkonoch väčšiny 

žiakov v škole. Vďaka systematickej práci pedagógov so žiakmi vo vyučovacom i v 

mimovyučovacom čase,  dosahujú žiaci veľmi dobré výsledky aj v rámci okresu, kraja  na  

súťažiach zameraných na matematiku a  šport.  

     Po ukončení primárneho vzdelávania  môžu žiaci s matematickým a športovým nadaním 

pokračovať vo vzdelávaní na 2. stupni, v triedach s programom zameraným na rozvoj ich 

talentu a nadania. 

     Na 1.stupni v ročníkoch 1. až 4. sa vyučuje jeden cudzí jazyk - anglický  jazyk.     

    V školskom roku 2015/2016 sa pedagógovia  hlbšie zamerajú na cibrenie čitateľskej 

a finančnej gramotnosti vo všetkých  výchovno - vzdelávacích oblastiach, ale aj v 

mimoškolských činnostiach. Vo výučbovom procse budú využívať a implementovať nové 

formy a metódy práce, pričom im budú slúžiť moderné IKT a výučbové programy. 

V školskom roku 2015/16 sme do plánov jednotlivých predmetov implementovali témy 

Národného štandardu finančnej gramotnosti. Podľa IŠVP sa v 1.ročníku mení predmet 

Prírodoveda na Prvouku, Telesná výchova na Telesnú a športovú výchovu a Informatická 

výchova na Informatiku. Časová dotácia týchto predmetov ostáva nezmenená. Pedagogickí 

zamestnanci zaradili  jednotlivé témy štandardu  do vzdelávania podľa potrieb žiakov a 

vzdelávacích podmienok školy. V rámci školského roku učitelia spolu so žiakmi budú 

realizovať rôzne projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti. Pri týchto 

aktivitách budú využívať portál www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk.  

 
DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI – 8. septembra 

.   Rozvoj záľub a záujmov žiakov umožňujú ponúkané záujmové útvary a  krúžky : 

futbalový,  pohybové hry, šachový,   počítačový, fotografický, výtvarný, moderný tanec, 

detský folklórny súbor Kolovrátok, krúžok šikovných rúk,  a pod.  Žiaci  pod vedením 

učiteliek a vychovávateliek  nacvičujú programy, s ktorými vystupujú na školských 

slávnostiach i na prezentačných a dobročinných akciách mimo školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fininfo.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/


  

 

 

 

 

    Stupeň vzdelania 

    ISCED 1 
  

3. Profil absolventa 

   

     Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa snažíme vzdelávať a vychovávať tak, aby 

absolvent 1. stupňa ZŠ mal osvojené  vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na úspešné 

zvládnutie následných stupňov vzdelávania, a vedel ich správne využívať pri riešení úloh.  

     Žiak končiaci primárne vzdelanie by mal byť schopný:  

- v slovenskom jazyku čítať s porozumením vecné i umelecké texty, vyjadrovať sa  

súvisle, výstižne a kultivovane  písomnou aj ústnou formou,   

- v cudzom jazyku na primeranej úrovni porozumieť jednoduchému hovorenému 

a písanému  textu týkajúceho sa bežných životných situácií, uplatniť sa v osobnej 

konverzácii prostredníctvom naučených slovných spojení, výrazov a jednoduchých 

viet, tvoriť texty na známe konkrétne témy, napísať jednoduché vety, 

- v matematike by mal vedieť presne použiť materinský a odborný jazyk, vedieť 

argumentovať, ovládať a správne využívať osvojené pojmy, symboliku, postupy 

a algoritmy pri riešení úloh, v súlade s obsahom predmetu, mať základy presného, 

logického a kritického myslenia, 

- v oblasti informatickej výchovy by mal mať základné zručnosti v používaní počítača,  

mal by zvládnuť a vedieť využívať základné počítačové aplikácie na komunikáciu, na 

vlastné učenie, na riešenie školských úloh a projektov,   

- vedieť sa učiť a chcieť sa učiť.  

     Mal by: 

- ovládať  metódy štúdia a práce s informáciami,  

- poznať svoje slabé a silné stránky,  

- vedieť reálne hodnotiť svoje výkony i výkony druhých,  

- vedieť vyjadriť svoj názor,  

- byť schopný prezentovať sa pred verejnosťou, 

- byť vnímavý k potrebám  iných, vytrvalý, iniciatívny, čestný, tolerantný, empatický a 

primerane sebavedomý,  

- mať schopnosť vnímať umenie a snažiť sa porozumieť mu,  

- poznať a dodržiavať pravidlá spoločenského kontaktu,  

- mať vytvorený  pozitívny vzťah k prírode a  k rodnej krajine,  

- byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie. 

 

 

4. Pedagogické stratégie 

 

    Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické 

usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a 

učení. Rozmanité vzdelávacie stratégie podporujú učenie na strane žiaka. Je na pedagogickej 

tvorivosti našich pedagógov, ktoré pedagogické stratégie vo vyučovaní zvolia. Podporujeme 

vyučovanie pomocou didaktickej techniky, využívanie jazykového laboratória, odborných 

učební, seminárov, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, 

prezentácie a obhajobu výstupov, vyučovanie v blokoch, integrované tematické vyučovanie, 

projektové vyučovanie, vyučovanie v prírodnom prostredí a získavanie vedomostí 



  

 

 

prostredníctvom exkurzií, besied – tzv. zážitkové vyučovanie. Dôraz kladieme na 

samostatnosť a zodpovednosť za učenie, ale aj tímovú prácu a zodpovednosť za dosiahnutie 

skupinového cieľa. 

 
 Naším cieľom je poskytnúť žiakom podmienky a priestor  na optimálny rozvoj ich intelektu, 

ale aj osobnostnej stránky, rozvoj všestranných, ako aj špecifických schopností a záujmov. 

Budeme sa riadiť výrokom Konfucia: ,,Povedz mi  - a ja zabudnem, ukáž mi – a ja si 

zapamätám, dovoľ mi to urobiť – a ja pochopím“.  

     Vo vyučovacom procese, na hodinách jednotlivých predmetov, budeme využívať 

didaktickú techniku a IKT.  Okrem všeobecne používaných metód, dôraz kladieme  najmä na 

metódy motivačné, výkladovo-problémové, diskusné, heuristické, pokus, demonštrácia, 

inscenačné (hranie rolí), situačné a zážitkové metódy, dramatizáciu, tvorbu projektov 

a obhajobu vlastných prác, RP, na  prácu s odbornou literatúrou a internetom, čo sú metódy 

na rozvíjanie kritického a logického  myslenia, tvorivosti a samostatnosti, ktoré žiakov učia 

nájsť pravidlo, zákonitosť a vyvodiť záver, poučenie s uplatnením pre život. V školskom roku 

2014/2015 sme inovovali predmet matematika metódou CLIL, ktorá bola zakomponovaná 

v UO a TVVP MAT pre 1. roč. TND. V školskom roku 2015/2016 pokračujeme v inovácii 

metódou CLIL v predmete Obohatenie v 1.ročníku.   

     Na dosiahnutie cieľov jednotlivých vyučovacích   predmetov vyučujúci budú využívať 

nielen triedu, ale aj  odborné učebne,  knižnicu, vychádzky, exkurzie, výlety, účelový kurz  

i kultúrne zariadenia mesta a ďalšie formy vyučovania – samostatná práca, práca vo 

dvojiciach, súťaže a kvízy, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované 

vyučovanie, skupinové vyučovanie s delením podľa náročnosti úloh (napr. v matematike), 

podľa úrovne (napr. v cudzom jazyku), alebo aj  náhodným  výberom.   

     V oblasti rozumovej výchovy budeme rozvíjať u žiakov nielen základné poznatky, ale aj 

tvorivé myslenie, samostatnosť, snahu riešiť problémy, schopnosť objavovať 

a experimentovať, zručnosť vo vyhľadávaní a spracovávaní informácií, schopnosť hodnotiť 

seba i iných, ale i prijať názory iných, ochotu spolupracovať a toleranciu.  

     Pre zvýšenie vnútornej motivácie žiakov na učenie sa budeme  orientovať na pozitívne 

verbálne hodnotenie, na sebahodnotenie žiaka a na vytváranie príjemnej pracovnej atmosféry 

na vyučovaní. Pri hodnotení výkonov žiaka  budeme používať nielen známku, ale aj verbálne, 

obrázkové, bodové a percentuálne hodnotenie. Naďalej budeme v praxi uplatňovať frontálne, 

individuálne skúšanie, písomné práce, kontrolné práce, vstupné a výstupné testy, diktáty a 

pravopisné úlohy. Pri všetkých formách písomných aj ústnych je nutná spätná 

väzba fyzickým odkontrolovaním všetkých úloh, ktoré naši žiaci majú spracovať. Nepretláčať 

do popredia kvantitu na úkor kvality. Individuálne schopnosti žiakov budeme rešpektovať 

zadávaním primerane náročných úloh, diferenciáciou, individuálnym prístupom, vytváraním 

skupín zo žiakov v triede podľa úrovne vedomostí.          

    Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním vypracúvajú ročníkovú prácu na ľubovoľnú 

tému podľa záujmu, ktorú na konci školského roka budú prezentovať v triednom kole pred 

spolužiakmi a komisiou zloženou z radov pedagógov a žiakov vyšších ročníkov, a najlepšie 

práce  budú prezentované  v školskom kole pred spolužiakmi, rodičmi, verejnosťou 

a komisiou z radov pedagógov a žiakov, resp. absolventov. Učia sa pracovať samostatne, 

vyhľadávať zdroje informácií, triediť  a spracovať informácie, vedieť vystupovať a 

prezentovať, resp. obhájiť svoju prácu pred auditóriom. 

     Veľkú pozornosť budeme aj naďalej venovať rozvíjaniu talentu a nadania  v jednotlivých 

oblastiach a  zapájať žiakov do predmetových súťaží, olympiád a  do športových súťaží, 

v ktorých každoročne dosahujeme popredné umiestnenia. 



  

 

 

     Spôsobilosť chápať a vnímať kultúru, správať sa kultúrne, budeme u žiakov rozvíjať aj 

návštevou divadelných predstavení a hudobných koncertov 1-2-krát v školskom roku, 

návštevou výstav, verejných knižníc a spoluprácou na ich projektoch. 

     V oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu,  

okrem besied s odborníkmi, návštevy múzeí, divadelných predstavení a filmových 

dokumentov s danou tematikou, výtvarným spracovaním témy. 

     Prevencii drogových závislostí budeme venovať pozornosť priamo vo výchovno-

vzdelávacom procese, ale aj v mimovyučovacom čase, širokou ponukou záujmových útvarov 

a zapojením čo najväčšieho počtu žiakov do  športových aktivít, ako sú Mestská olympiáda na 

školách, Kinderiáda, medzitriedne turnaje vo vybíjanej, športový deň, plavecká liga a pod. 

     V prípade záujmu rodičov  zabezpečíme pre žiakov kurz základného plaveckého výcviku. 

     Školy v prírode (letné a zimné s možnosťou lyžovania), ktoré každoročne plánujeme, sú 

zamerané hlavne na pobyt žiakov v zdravom prostredí spojený s telesnými aktivitami,  na 

poznávanie krajiny, ale aj na rozvoj  osobnostnej a sociálnej stránky žiaka.  

 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

   a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 

     Pre štúdium žiakov so zdravotným postihom nemáme na škole vytvorené priestorové 

úpravy ani personálne a materiálne podmienky. 

     Sme schopní zabezpečiť vzdelávanie žiakov chorých alebo zdravotne oslabených, žiakov 

s vývinovými poruchami a s poruchami správania. Po odbornom vyšetrení, na základe 

potvrdenia školského zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, so súhlasom rodiča, 

môže byť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo bude mať 

zaznamenané v doložke na vysvedčení. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v triede  spolu 

s ostatnými žiakmi. Podľa druhu svojich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb bude 

mať vytvorený individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracuje triedny učiteľ 

v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom. V ňom budú uvedené aplikácie špeciálnych 

vzdelávacích postupov, špeciálne postupy hodnotenia učebných výsledkov, špecifická 

organizácie a foriem vzdelávania. V prípade, že žiak nemôže postupovať podľa učebných 

osnov niektorého predmetu, je možné učebné osnovy konkrétneho predmetu upraviť. Pri 

vzdelávaní týchto žiakov škola zabezpečuje systematickú spoluprácu  

psychológa, špeciálneho pedagóga, rodiča,  triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich. 

 

   b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

     

     Školu navštevuje niekoľko žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú začlenení 

v triedach s ostatnými žiakmi.  Pri ich vzdelávaní spolupracujeme so školským zariadením 

centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a  riadime sa ich 

odporúčaniami. Žiaci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, 

ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. 

 

   c) Žiaci s nadaním: 

      

     Pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním máme zriadené špeciálne triedy, ktoré sú 

zamerané na podporovanie a rozvíjanie intelektového nadania žiakov, so zohľadnením 



  

 

 

rozvoja celej osobnosti a na prevenciu a nápravu problémových prejavov, ktoré súvisia s ich 

intelektovým nadaním.  

     Podľa zákona je možné do programu zaradiť aj dieťa mladšie ako 6 rokov. Žiak   musí 

absolvovať príslušné psychodiagnostické vyšetrenie u  psychológa, zamestnanca Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, ktorý zodpovedá za 

odporúčanie na jeho zaradenie do tohto programu. Zákonný zástupca musí vyjadriť súhlas so  

začlenením  dieťaťa ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

     Učitelia vyučujúci v týchto triedach sú kvalifikovaní, odborne zdatní, s dostatočne dlhou 

praxou a silnou vnútornou motiváciou zdokonaľovať svoju profesijnú spôsobilosť 

sebavzdelávaním a vzdelávaním. Svoje učiteľské spôsobilosti účinne uplatňujú v plánovaní, 

organizácii a vyhodnocovaní výučby.  Zúčastňovali sa   odborných metodických seminárov, 

ktoré zabezpečovala autorka Projektu starostlivosti o mimoriadne nadané deti, PhDr. J. 

Laznibatová, CSc., do ktorého sme sa pripojili v šk. roku 1998/1999. Spolupracujeme aj 

s ďalšími základnými školami na Slovensku vzdelávajúcimi nadaných žiakov. Využívame 

formu metodických stretnutí, workshopov, na ktorých si vzájomne vymieňame skúsenosti 

a metodické materiály.  

     Pre vyvážený rozvoj žiaka, tak jeho intelektu, ako aj osobnostnej a sociálnej stránky, je 

dôležitá a nutná vzájomná spolupráca a dôvera medzi rodičom, učiteľom a psychológom.  

     Na prvom stupni okrem učebníc určených MŠVVaŠ  SR pre príslušný ročník, používame 

aj alternatívne učebnice a doplnkové texty. Učitelia pripravujú podľa potreby pracovné listy 

a varianty úloh s problémovými úlohami. 

     Nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sa vo vzdelávaní nadaných od prvého 

ročníka vyučuje predmet informatická výchova, anglický jazyk a obohatenie. Obohatenie je 

predmet, ktorý má uspokojiť  špecifický záujem žiakov o javy a zákonitosti sveta, ktoré sa 

v rámci základnej školy nevyučujú, prípadne len okrajovo, pričom tieto vedomosti získali 

spravidla samoštúdiom.  

     Novým prvkom je, že začínajú písať jednoduchším paličkovým písmom, a až po jeho 

zvládnutí sa učia písané tvary. Obe písomné formy sú v týchto triedach rovnocenné. 

     Vyučovanie sa začína rannou komunitou, ktorej účelom  je navodiť príjemnú pracovnú 

atmosféru. Uskutočňuje sa  na prvej vyučovacej hodine formou rozhovoru, dialógu, 

interaktívnymi hrami a inými aktivitami. 

     Každý žiak vypracúva ročníkovú prácu na ľubovoľnú tému z oblasti svojho špecifického 

záujmu, ktorú na konci školského roka prezentuje a obhajuje v triednom kole pred komisiou, 

pred spolužiakmi a učiteľmi, v prípade najúspešnejších prác sa prezentuje v školskom kole 

pred širokou verejnosťou. Pri prezentácii žiaci využívajú obrázkový materiál, rôzne predmety, 

prírodniny, fotografie, vlastnoručne zhotovené modely, kresby a ilustrácie. Žiaci tretieho 

a štvrtého ročníka používajú pri prezentovaní svojej práce PowerPoint. 

      Pri hodnotení výkonov žiakov sa používa pozitívne, akceptujúce, slovné  hodnotenie 

výkonov žiakov (aj obrázkové, pečiatky, body a percentá). Za vypracovanie 

a odprezentovanie RP je žiak ohodnotený osvedčením.  

     Každý žiak si  raz ročne vypracúva svoje sebahodnotenie, v ktorom  zhodnotí  dosiahnuté 

výsledky – v ktorom predmete sa mu najviac darilo, v čom sa  môže a chce zlepšiť. Žiaci 

v triedach so všeobecným intelektovým nadaním končiaci primárne vzdelávanie sú 

rediagnostikovaní, z dôvodu overenia dosiahnutých intelektových znalostí a zručností, čo je 

podmienkou edukácie žiaka v TND na II. stupni školy.  Všetkým žiakom štvrtého ročníka sa  

v doložke na vysvedčení uvádza zápis o ukončení primárneho vzdelávania. 

      Pri preradení alebo vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných 

žiakov postupujeme podľa Vyhlášky MŠVVaŠ z 23.07.2008 o výchove a vzdelávaní žiakov 

s intelektovým nadaním §10 odsek 1,2,3 a tiež podľa §106 ods. 5 školského zákona.  



  

 

 

 

    6. Začlenenie prierezových tém 

 

     Multikultúrna výchova sa bude realizovať priebežne počas celého školského roka na  

vyučovacích hodinách etickej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy,  prírodovedy, 

vlastivedy a v oblasti jazyka a komunikácie. 

     Jednotlivé témy environmentálnej výchovy budú vhodne začlenené do vyučovania 

prírodovedy, vlastivedy, obohatenia, etickej výchovy, s uplatnením rôznych organizačných 

foriem výučby. Pre žiakov je  vyhlásená  školská  súťaž  v  zbere odpadových    surovín, 

hliníkových fólií a v zbere papiera.  Najúspešnejší jednotlivci i triedny kolektív získajú 

finančnú odmenu. V priestoroch školy pripravíme výstavku výrobkov  vytvorených 

z odpadových surovín. 

     Dopravnú výchovu zabezpečíme  vo vyučovacom procese, účasťou žiakov na  kurze na 

detskom dopravnom  ihrisku pod vedením kompetentných pracovníkov, projektom Cesta 

z mesta, organizáciou besied v spolupráci s dopravnou políciou, súťažami v rámci školy. 

Zorganizujeme vedomostnú súťaž a súťaž zručnosti v jazde na bicykli.  

     Pedagógovia svojím každodenným profesionálnym prístupom k žiakom budú rozvíjať jeho 

osobnostnú a sociálnu stránku. Do  triednických hodín, do ranných komunít, do práce  na 

vyučovacej hodine zakomponujú  rôzne modelové situácie,  diskusie, cvičenia, sociometrické 

dotazníky a interaktívne   hry rozvíjajúce  spôsobilosti žiaka v tejto oblasti.  

     Ochrana života a zdravia sa bude realizovať prostredníctvom učebných predmetov, aj  

prostredníctvom didaktických hier, ako samostatnej organizačnej formy vyučovania a účasťou 

na prezentačných akciách Červeného kríža alebo v Škole v prírode. 

     Ciele mediálnej výchovy, schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené 

posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, ale uvedomovať si negatívne vplyvy na svoju 

osobnosť, budeme plniť vo vyučovacom procese vhodne volenými metódami a formami. 

K tomu nám slúžia zaujímavé prezentačné CD-Cesta mlieka, Veselé zúbky... 

 

    Téme tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa budeme venovať v rámci slovenského 

jazyka a prírodovedy. Triedne kolektívy vypracujú spoločný projekt na zvolenú tému, ktorý 

budú prezentovať pred spolužiakmi. 

 

 

                                III.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  
  

1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

2. Hodnotenie práce pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie činnosti školy 

 

 

1. Hodnotenie žiakov 

 

     Cieľom hodnotenia a klasifikácie výsledkov žiaka bude poskytnúť žiakovi i jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako zvládol dané učivo,  aké sú  jeho pokroky, a povzbudiť  ho do ďalšej 

práce. Priebežné hodnotenie vzdelávacích výsledkov otvára priestor na kladnú motiváciu, 

povzbudenie do ďalšej práce, ale poskytuje aj možnosti zmeniť prístup či postupy, ktoré budú 

viesť k odstráneniu zistených nedostatkov. 

     Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme  dodržiavať Metodický pokyn č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy a Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci nie sú klasifikovaní z predmetov 



  

 

 

etická a náboženská výchova. Žiaci v triedach s programom pre všeobecne intelektovo 

nadaných žiakov na prvom stupni budú hodnotení na vysvedčení slovne, ostatní žiaci prvého 

stupňa budú klasifikovaní známkou. 

     Pri hodnotení písomných prác, ktoré sú záväzné a predpísané učebnými osnovami 

jednotlivých predmetov. Kritériá na ich hodnotenie budú navrhnuté na zasadnutiach MZ  

príslušných predmetov a budú pre vyučujúcich záväzné. Písomné práce, previerky a testy 

musia mať svoju opodstatnenosť, majú preveriť odučené,  upevnené a precvičené učivo. Po 

dôslednej analýze písomného skúšania, ktorá  má byť merateľná a porovnateľná a má 

poukázať na nedostatky v preverovanom učive, budú následne prijaté účinné opatrenia na ich 

odstránenie, preverené spätnou väzbou. 

   Budeme využívať nielen hodnotenie známkou, ale najmä pozitívne verbálne a názorné 

hodnotenie, hodnotenie bodmi, percentami  a sebahodnotením.      

   Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenie správania. 

   Pri priebežnej klasifikácii žiakov počas klasifikačného obdobia budeme dodržiavať pomer 

ústneho a písomného skúšania, pričom  každý žiak by mal byť v rámci klasifikačného obdobia 

minimálne dvakrát ústne skúšaný.  

    Pri  klasifikácii žiaka budeme používať aj slovné hodnotenie jeho odpovede, s dôrazom na 

to, že ústne hodnotenie by malo byť pre žiaka motivujúce, nie demotivujúce,  smerujúce od 

kladov k nedostatkom a s poukázaním na jeho možnosti a rezervy. Pri frontálnom preverovaní 

vedomostí žiakov budeme oceňovať aj ich aktivitu a iniciatívu slovným hodnotením 

s využitím pochvaly. 

 

Preverovanie vedomostí žiakov : 

 vstupné a výstupné testy 

 písomné práce 

 kontrolné práce 

 didaktické testy 

 pravopisné cvičenia 

 diktáty 

 frontálne skúšanie 

 individuálne skúšanie 

 orientačné skúšanie 

 súhrne skúšanie 

 orientačné skúšanie  

 tvorba projektov a prezentácií v PP, Hot Potatoes, WS...  

 celoplošné testovanie- riaditeľský audit 

 

2. Vnútorný systém kontroly hodnotenia  pedagogických zamestnancov 

 

     Systém kontrolnej a hospitačnej činnosti  vedenia školy sa riadi podľa plánov. Kontrolnú 

činnosť budú realizovať tiež zamestnanci, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne - vedúci 

 MZ. 

     Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe: 

     ●   pozorovania (hospitácie) 

      ●   výsledkov  žiakov,  ktorých vyučuje  (prospech, pokrok vo výsledkoch, žiacke  súťaže,   

           didaktické testy, riaditeľské  testy) 



  

 

 

      ●   počtu a výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

           (vypracovanie indiv. vých.- vzd.programu) 

      ●   na základe kontrolnej činnosti (kontrola pedagogickej dokumentácie dozorov      

           dochádzky dodržiavania pracovného času, záujmovej činnosti, triednickej práce)  

      ●   hodnotenia výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok   

           angažovanosti,  mimoškolskej činnosti, príprava programov na školské slávnosti  

           a akcie školy 

   ●   podielu na vytváraní pozitívneho imidžu školy 

      ●   hodnotenia manažmentom školy 

      ●   vzájomného hodnotenia učiteľov (vzájomné hospitácie, otvorené hodiny) 

      ●   spolupráce na projektoch  

      ●  činnosti mimo vyučovania (správcovstvo kabinetov a zbierok uč. pomôcok, písanie     

           kroniky, vedenie knižnice, príprava šk. rozhlasových relácií, projekty) 

     Nemalú pozornosť venovať začínajúcim učiteľom, menej skúseným a novoprijatým 

učiteľom a tým učiteľom, ktorí vo svojich predmetoch nedosahovali či nedosahujú primerané 

vyučovacie výsledky a nezvládajú organizáciu vyučovacieho procesu na patričnej úrovni.  

     Systém hodnotenia je rozpracovaný v pracovnom poriadku v súlade so zákonom 317 / 

2009 o pedagogický zamestnancoch. Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 390/2011 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

3. Hodnotenie školy 
 

      Ukazuje sa, že naša škola pochopila systémové prvky  reformy už v predstihu, takže nový 

školský vzdelávací program vychádza z doterajšieho strategického a koncepčného zámeru 

školy berúc do úvahy nové skutočností vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu. 

     Školský vzdelávací program 1.stupňa – ISCED 1 (primárne vzdelávanie) využíva 

všetky možnosti Štátneho vzdelávacieho programu zohľadňujúc dlhoročnú  profiláciu školy, 

ktorá vzhľadom na jej doterajšiu činnosť a úspechy zaradila školu na popredné miesto v rámci 

základných škôl prešovského regiónu. 

      

Škola ponúka : 

 

      Výchovno-vyučovací proces : 

 

- možnosť získať kvalitné primárne vzdelanie  - ISCED 1  

- plne kvalifikovaných a odborne spôsobilých pedagógov 

- dlhoročné skúsenosti z práce s talentovanými a nadanými žiakmi  

- možnosť rozvíjať talent a nadanie v športe 

- školy v prírode (aj s možnosťou lyžovania) 

- vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov 

- prípravu žiakov na súťaže a olympiády  

- možnosť rozvíjať záujmy žiaka prácou v záujmových útvaroch a krúžkoch 

- vyučovanie cudzieho jazyka – angličtina 

- rozvíjanie zručností v práci s počítačom 

- zaujímavé  kultúrne podujatia – koncerty, divadelné predstavenia, akadémie, školské 

rozhlasové relácie , besedy , exkurzie, poznávacie zájazdy 

- služby školského klubu detí 

 

Materiálne a priestorové vybavenie : 



  

 

 

 

- odborné učebne  -  jazykové laboratórium, hudobná výchova 

- dve učebne výpočtovej techniky  s pripojením na internet 

- tri telocvične a posilňovňu 

- cvičná kuchyňa 

- zrekonštruovaný atletický areál s tartanovou dráhou a viacúčelové ihrisko 

- školské vzdelávacie a mediálne centrum – šk. knižnica 

- stravovanie v školskej jedálni 

- školský bufet 

- átrium 

 

Silné stránky školy : 

 

- dlhoročné skúsenosti v práci s talentovanými a nadanými žiakmi 

- kvalitný výchovno-vzdelávací proces a výborné výchovno-vyučovacie výsledky 

- dobré odborné personálne obsadenie 

- kvalitná riadiaca a manažérska práca 

- popredné umiestnenia žiakov v súťažiach v rámci okresu, kraja, Slovenska 

- dobré materiálne, priestorové a personálne vybavenie školy na rozvíjanie záujmov 

žiakov 

- rôznorodá záujmová činnosť 

- prezentácia žiakov školy na rôznych akciách poriadaných mestom a inými 

organizáciami 

- zapájanie sa do projektov 

 

Slabé stránky školy : 

 

- zlé projektové riešenie školy – absencia šatní a spoločenskej miestnosti 

- opotrebovanosť školského zariadenia 

 

 

Návrhy a opatrenia : 

 

- zapájať sa do projektov za účelom získať finančné prostriedky na inováciu 

a modernizáciu učební a učebných pomôcok 

- vo väčšej miere zainteresovať rodičov do činnosti školy 

- nadviazať spoluprácu s inštitúciami  a firmami s možnosťou získať sponzorov 

- častejšie prispievať aktuálnymi informáciami na informačnom paneli školy 

- v priestoroch pri vstupe do školy nainštalovať jednotné informačné panely  pre návštevy 

 

 

 

 

 

 

 IV. Školský učebný plán 
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                                 školský rok 2015/2016 

  
             

v
z
d

el
á

v
a

ci
a
 o

b
la

sť
 

Predmet 

 

B
T

 –
 b

e
ž
n

á
 

tr
ie

d
a
 

T
N

D
 -

 t
r
ie

d
a
 s

o
 

v
še

o
b

ec
n

ý
m

 

n
a

d
a

n
ím

 

        

 I.BT I.TT II.BT II.TT III.BT III.TT IV.BT IV.TT 

spolu 
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Slovenský jazyk a 

literatúra 

ŠVP 8 7 6 6 6 6 6 6 26 25 

ŠkVP 1 1 2 2 2 2 2 1 7 6 

Spolu 9 8 8 8 8 8 8 7 33 31 

 

Anglický jazyk 1. CJ 

ŠVP 0 2 0 2 3 3 3 3 6 10 

ŠkVP 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

Spolu 1 2 2 2 3 3 3 3 8 10 

 

P
r
ír

o
d

a
 a

 s
p

o
lo

č
n

o
sť

 Prírodoveda 

ŠVP 0 0 1 1 1 1 1 1 3,5 4 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 

Spolu 0 0 1 1 1 1 1 2 4 5 

Prvouka 

ŠVP 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Vlastiveda 

ŠVP 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Spolu 0 0 1 1 1 1 2 1 4 3 
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lo

v
e
k
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ro

d
a
 

            

Obohatenie  

ŠVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠkVP 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

Spolu 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
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o
d
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o

ty
 

Etická / Náboženská 

výchova 

ŠVP 1 1 1 1 1 1 1 1 3,5 4 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

Spolu 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

M
a
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ti
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a
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r
á
c
a
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m

á
ci

a
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i Matematika 

ŠVP 4 4 4 4 3 4 3 4 14 16 

ŠkVP 1 1 1 1 2 1 2 1 6 4 

Spolu 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

Informatická výchova 

ŠVP 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 

ŠkVP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Spolu 0 1 1 1 1 1 1 1 3 4 
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Pracovné vyučovanie 

ŠVP 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Výtvarná výchova 

ŠVP 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

ŠkVP 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

Spolu 2 1 1 1 2 1 1 1 7 4 

Hudobná výchova 

ŠVP 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Z
d
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h

y
b

 

Telesná a športová 

výchova 

ŠVP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Telesná výchova 
ŠVP 0 2 2 2 2 2 2 2 8 8 



  

 

 

ŠkVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

             

 
povinná časť 17 19 18 20 20 21 21 22 76 82 

 
voliteľné hodiny 5 4 5 4 5 4 5 4 20 16 

 
spolu 22 23 23 24 25 25 26 26 96 98 



  

 

 

               Školský učebný plán pre  intelektovo nadaných  žiakov 1. – 4.ročníka 

 

      Učebný plán pre  1. – 4.  ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním je zameraný na uspokojovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 

intelektovo nadaných žiakov – ich kognitívnych záujmov, schopností a na všestranný rozvoj 

ich osobnosti,  a to najmä výučbou cudzieho jazyka už od 1. ročníka a prostredníctvom 

špecifického premetu obohatenie a informatická výchova. 

 

Poznámky:    

Predmet obohatenie vo vyučovaní nadaných znamená rozšírenie, prehĺbenie obsahu a cieľov 

vyučovania o témy a aktivity, ktoré nezahŕňa obsah povinných predmetov. 

Ranné komunity sa realizujú v triede každý deň ráno v trvaní asi  15 minút. 

           1. ročník                                                                                         

Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou : slovenský jazyk  a literatúra 1 hodina týždenne, matematika 1 hodina týždenne,  

obohatenie a informatika po 1 hodine týždenne.  

            2. ročník 

Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou: slovenský jazyk a literatúra 2 hodiny týždenne, matematika o 1 hodinu týždenne a 

obohatenie  po 1 hodine týždenne. 

            3.ročník 

 Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou: slovenský jazyk a literatúra 2 hodiny týždenne, matematika a obohatenie  

hodina týždenne.  

4.ročník  

Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou: slovenský jazyk a literatúra 1 hodina týždenne, obohatenie 1 hodina týždenne, 

matematika 1 hodina týždenne, prírodoveda 1 hodina týždenne (pridá sa), informatická 

výchova 1 h týždenne (1 h sa odoberie). 

 

 

Školský učebný plán pre  žiakov bežných tried 1. – 4.ročníka 

 

 

      Učebný plán pre  1. – 4.  ročník bežných tried základnej školy je zameraný na rozvíjanie   

kognitívnych schopností a na všestranný rozvoj ich osobnosti,  a to aj na základe výučby 

cudzieho jazyka už od 1. ročníka. 

 

Poznámky:  

     1. ročník 

   Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou: slovenský jazyk a literatúra 1 hodina týždenne, anglický jazyk 1 hodina týždenne, 

matematika 1 hodina, prírodoveda 0,5 hodiny, výtvarná výchova 1 hodina, etická/náboženská 

výchova 0,5 hodiny. 

     2. ročník 

   Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou: slovenský jazyk a literatúra 2 hodiny týždenne, matematika 1 hodina týždenne, 

anglický jazyk 2 hodiny týždenne. 

3. ročník 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 

 

   Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou: slovenský jazyk a literatúra a matematika po 2 hodiny, výtvarná výchova 1 

hodina. 

4. ročník 

   Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie týždenného počtu hodín povinného predmetu 

s dotáciou: slovenský jazyk a literatúra 2 hodiny, vlastiveda 1 hodina, matematika 2 hodiny. 

      Výtvarná výchova  a obohatenie sa vo všetkých ročníkoch budú vyučovať 

v dvojhodinových blokoch každý druhý týždeň. 

 

 

V. Inovovaný Štátny vzdelávací program 

 

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 06. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre 

prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a inovovaný Štátny vzdelávací 

program pre druhý  stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/5980:2-10A0. Základné školy 

budú podľa inovovaných ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 

1. a 5. ročníka základnej školy.  

 

Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú druhý až štvrtý ročník (I. stupeň základnej 

školy) a šiesty až deviaty ročník (II. stupeň základnej školy), sa do ukončenia stupňa 

vzdelávania vzdelávajú podľa ŠkVP vypracovaných podľa doteraz platných ŠVP pre  

základné školy.  

 

Pedagogickej dokumentácie k vyučovaciemu predmetu  
 

 Pre  vyučovací predmet bez zásahov, NIE JE POTREBNÉ vytvoriť učebné osnovy 

daného predmetu. Z tohto dôvodu: 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

  

 Škola zvyšuje časovú dotáciu  týchto vyučovacích predmetov: 

A)    v klasickej triede: sme navýšili dotáciu o 1. vyuč. hod: ANJ, MAT 

B)  v triedach pre všeobecne itelektovo nadané deti sa postupuje podľa 

nezmeneného ŠVP. 

 

Pri týchto vyučovacích predmetoch Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 

ŠVP pre príslušný predmet. Doplnili sme len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré 

menia svoju kvalitu. 
 

 

Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk v 1. ročníku v 1 hodinovej týždennej dotácií. 

Podľa ŠVP je dotácia 0 hodín, ale v rámci ŠkVP sme posilnili daný predmet o hodinovú 

dotáciu. 

- Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete anglický 

jazyk bude meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach: počúvanie a ústny prejav. 

-          Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje UP v ŠkVP časová dotácia o 1 

hodinu v 1. ročníku klasickej triede. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality 

výkonu: 

 

 



  

 

 

- 0,5 hodina  - rozvoj kompetencií a spôsobilosti žiakov  

- k učeniu :  hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení, tvorivo spracovávať 

a využívať zdroje  informácií 

- v oblasti  komunikačných schopností: správne používať základné pojmy v reálnych 

situáciách 

  

- 0,5 hodina – v oblasti získavania, osvojovania si a rozvíjania manuálnych 

zručností 

- používať správne postupy a techniky  pri praktickej činnosti, merať a odhadnúť  

veľkosti niektorých veličín 

  

0,5 hodina – v oblasti identifikácie problémov, navrhovanie  riešenia a schopnosti  

ich riešiť 

- riešiť aplikačné úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. 

 

 

    Záver  
 

     Úlohy,  pred ktorými dnešná škola stojí, si vyžadujú nie od základu  uskutočniť zmeny vo 

vzdelávacom systéme, ale zmeniť prístup k sprostredkovaniu vedomostí. A tak aj v našom 

školskom vzdelávacom programe, ktorý v tomto školskom roku začneme realizovať, je 

prioritou skvalitnenie a efektivizácia vzdelávania so zreteľom na žiaka, jeho potreby a 

 s dôrazom na jeho budúce uplatnenie. 

      Keďže škola pripravuje žiakov pre život nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti je 

nevyhnutné predvídať vývoj spoločnosti a koncepciu a stratégiu školy plánovať tak, aby škola 

mohla včas reagovať na zmeny, prispôsobiť sa meniacim podmienkam, udržať si svoje 

postavenie v konkurenčnom prostredí. 

      Uvedomujúc si všetky požiadavky, ktoré sú v súčasnosti na vzdelávanie kladené, sme 

pripravení zdravo riskovať, kreatívne myslieť, kooperatívne pracovať, zabezpečovať kvalitný 

výkon, kontinuálne preverovať a hodnotiť výsledky svojej práce, učiť sa z vlastnej skúsenosti, 

ale aj poučiť sa z chýb. 

 

    PRÍLOHA 
 

VI. Učebné osnovy 

 

     Učebné osnovy tvoria didaktický program vzdelávania pre každý vyučovací predmet. 

Vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu so zameraním na profil absolventa 

a profiláciu školy. 

     Obsahujú: 

  ●    charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

  ●    ciele a úlohy predmetu v systéme vzdelávania 

  ●    vzdelávacie témy a  prierezové témy  

  ●    výchovno-vyučovacie ciele 

  ●    vyučovacie metódy a formy 

  ●    učebné pomôcky a zdroje 

  ●    hodnotenie    

 

 



  

 

 

     VII.   Vzdelávacie štandardy 

 

     Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový štandard. 

Obsahová časť určuje minimálny obsah vzdelávania- učivo je všetkými žiakmi osvojiteľné. 

Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má žiak dané minimálne 

učivo ovládať a čo má vykonať, teda kombináciu vedomostí, zručností a schopností. Sú 

súčasťou UO jednotlivých predmetov. 

 


