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Vízia napredovania  tried pre nadané deti na obdobie 2013 – 2018 

 

1. Vzdelávacia oblasť 

- Nadviazať kontakty so školami TND za účelom konzultácii a výmeny učebníc 

a pracovných listov. Zabezpečenie pracovných listov s exemplifikačnými úlohami 

a cvičeniami na precvičenie učiva.             

zodpovedný : (vyučujúci + vedenie školy)  

Zabezpečenie pracovných zošitov na jednotlivé vyučovacie predmety v spolupráci so 

školami s TND  

zodpovedný: (vyučujúci a rodičia).  

Z vytvorených pracovných listov vytvoriť vlastné pracovné zošity po ročníkoch 

a jednotlivých predmetoch. Každoročne inovovať pracovné listy s prihliadnutím na 

vedomostnú úroveň triedy.  

zodpovedný:  (vyučujúci) 

- Prideliť úväzok učiteľa MAT, SJL alebo CJ z II. stupňa na I. stupeň Zabezpečiť aby 

v IV. ročníku na hlavných predmetoch (MAT, SJL) bol prítomný na hodinách aj učiteľ 

z II. stupňa. V súlade s personálnym a finančným zabezpečením školy obsadzovať aspoň 

na polovicu týždennej dotácie hodín v predmetoch MAT a SJL aj učiteľa z II. stupňa 

Cieľom je preklenúť rozdiel medzi obsahom a spôsobom vedenia vyučovacích hodín na I. 

a II. stupni.  

zodpovedný: (vedenie školy) 

- Každoročná analýza a aktualizácia ŠkVP. ŠkVP sa bude aktualizovať v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch vedomostného charakteru v rámci rozširujúceho učiva 

s prihliadnutím na celkovú vedomostnú úroveň triedy. 

zodpovedný: (vyučujúci)  

Zabezpečiť prepojenie predmetu OBOHATENIE na I. stupni s premetmi BIO, FYZ, DEJ, 

GEG, na II. stupni (vedúci MZ 1.-4. TND a vedúci PK BIO, FYZ, DEJ GEG na II. stupni). 

Inovácia vyučovacieho procesu využívaním nových metód a foriem práce – programové 

vyučovanie, tematické vyučovanie, zážitkové vyučovanie, využívanie IKT, knižnica. 

V TVVP vyznačiť učivo s využitím nových metód, internetu resp. výpočtovej techniky.  

zodpovedný: (vyučujúci) 

- Inovovať TVVP z premetu infomatika – zaradiť tvorbu www stránok 

Pripraviť TVVP z predmetu informatika v súlade so ŠVP a rozšíriť ho o tvorbu 

a programovanie www stránok.  

zodpovedný: (vyučujúci informatiky v 5. ročníku TND) 

- Deliť žiakov na CJ na menšie skupiny 

V súlade s personálnymi a finančnými možnosťami nevytvárať skupiny žiakov 

s maximálnymi možnými počtami žiakov, určenými ŠVP na CJ  

zodpovedný: (vedenie školy) 

- Angažovať native speaking učiteľa na AJL v 9. ročníku 
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Úlohou lektora bude rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov v CJ v konverzačnej zložke 

daného jazyka. Učivo preberané lektorom bude súčasťou TVVP pre daný ročník 

a predmet.  

zodpovedný: (vedúci PK CJ, vyučujúci, vedenie školy) 

- Podľa možností nezaraďovať CJ na posledné hodiny 

Pri organizácii vyučovania budúceho školského roku a tvorbe rozvrhu hodín prihliadať na 

CJ a nezaraďovať dané hodiny ako posledné vyučovacie hodiny, respektíve nezaraďovať 

hodiny CJ v na piatok posledné vyučovacie hodiny.  

zodpovedný: ( vedenie školy) 

- Ranné komunity: Na II. stupni  komunity prebiehajú v rámci triednických hodín v dĺžke jednej 

vyučovacej hodiny. Na triednickej hodine sa riešia aj vzťahové a sociálne problémy v triedach 

a triedny učiteľ si sám určí čas, obsah a frekvenciu komunít.  Na I. stupni sú komunity 

nevyhnutnou a integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a konajú sa každý 

deň od 8.00 – 8.15h. Na zameranie komunít sú učitelia metodicky usmerňovaní. Komunity 

sú určené na preladenie detí z domáceho prostredia, riešenie menších problémov žiakov 

ale aj na vzbudenie záujmu a motiváciu k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Na to 

využívame rôzne formy sociálnych hier, ktoré sú zamerané na rozvoj tolerancie, akceptácie 

a rozvoj sociálnych zručností. Aktuálne sa venovať sviatkom po jednotlivých mesiacoch 

(marec- mesiac knihy, apríl-meciac lesov ...)  

zodpovedný: (triedni učitelia) 

- Rediagnostika žiakov v TND 

Rediagnostiku ponechať pre všetkých žiakov 4. ročníka TND. Má poslúžiť pre následný 

výber do triedy na II. stupni, je to pomoc pre rodiča a triedneho učiteľa ako čo najlepšie 

zaradiť dieťa na II. stupni do tried TND, športové triedy, matematické triedy alebo bežné 

triedy. Individuálne rediagnostikovať len žiaka s problémami učenia či správania.  

zodpovedný: (triedni učitelia v IV. ročníku TND) 

2. Mimoškolská záujmová činnosť 

- Inovovať ponuku záujmových útvarov   

Na triednych aktívoch a ranných komunitách zistiť záujem žiakov o popoludňajšie aktivity 

a ich zameranie. Dať možnosť napr. rodičom, resp. iným osobám  viesť záujmové útvary 

podľa záujmu žiakov. Pri dostatočnom počte záujemcov zriadiť zvolený záujmový útvar. 

Napr. RC modely Astronomický krúžok, pre 5.a 6. ročník - krúžok AJ s lektorom    

zodpovedný: (triedni učitelia, rodičia – vedúci záujmových útvarov) 

 

3. MTZ 

- Vybaviť  kopírkou kabinet  TND a  kabinet FYZ . 

- podľa finančných možností vybaviť triedy TND projektormi a premietacími plátnami 

- zakúpiť a nainštalovať vybrané výučbové programy, spracované učebnice v elektronickej 

podobe 

- vybaviť triedu mobilným nábytkom na rýchlu zmenu foriem vyučovania (lavice pre 

jedného žiaka) 

- zariadiť átrium pre spoločenské príležitosti ( besedy, prednášky, HK, spevácke súťaže, 

akcie ŠKD...)  

- zakúpiť didaktické pomôcky a  MTZ podľa priority 


