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1.  Všeobecná charakteristika školy 
 

Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a 
vzdelávania 
Cieľom vzdelávania na prvom stupni základnej školy je: 

• poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 

prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje 

okolie,  

• umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,  

• podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov, kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

• vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať 

a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, 

• podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a 

citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu 

kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

• viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

• naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť 

za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 

• rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie; 

• 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; 
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• rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a 

spoluprácu; 

• posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast; 

• podporovať talent, osobnosť a záujmy každého žiaka; 

• skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí; 

• zaviesť nové formy a metódy práce; 

• výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, 

aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy; 

• zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 

zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov; 

• formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie; 

• vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, demokratickému občianstvu 

a prevencie násilia, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, dodržiavaniu ľudských 

práv; 

• naučiť žiakov riešiť problémy so životným prostredím a týmto problémom predchádzať; 

• oboznámiť žiakov s regionálnymi aspektmi a ich vplyvom na životné prostredie; 

• vybaviť žiakov špecifickými kompetenciami, ktoré smerujú k zodpovednému 

environmentálnemu správaniu, teda takému správaniu, pri ktorom budú pri svojom 

rozhodovaní brať do úvahy dôsledky možných riešení na životné prostredie a zapájať ich do 

aktivít určených k zvýšeniu kvality životného prostredia a kvality vlastného života. 

• viesť žiakov k rozvoju globálneho vzdelávania, aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni 

pri vytváraní spravodlivejšieho sveta. 

 

Veľkosť školy 
Základná škola v Družstevnej pri Hornáde je vidieckou plnoorganizovanou štátnou základnou 

školou s vyučovacím jazykom slovenským. Od roku 2002 pôsobíme ako samostatná 

rozpočtová organizácia. Súčasťou školy je školský klub detí a školská kuchyňa s jedálňou. Aj 

napriek tomu, že sa nachádzame v strede obce, poloha našej školy je v pokojnej zóne 

uprostred dostatku zelene. Základnú školu tvoria dve účelové samostatné budovy. Hlavná 
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budova je trojpodlažná. V druhej dvojpodlažnej budove je na 1. nadzemnom podlaží 

umiestnená telocvičňa, a na 2. nadzemnom podlaží školská jedáleň a kmeňové učebne pre 

žiakov špeciálnych tried. Obidve budovy sú umiestnené na Hlavnej ulici, popisné číslo 5. 

Priemerne školu navštevuje okolo 330 žiakov, máme 9 ročníkov, nultý ročník a špeciálne 

triedy. 

Charakteristika žiakov 
Zdravé environmentálne prostredie školy a jej pro-environmentálna profilácia sa teší veľkému 

záujmu žiakov našej školy a ich rodičov. Školu navštevujú žiaci z obcí Družstevná pri 

Hornáde, z Kostolian nad Hornádom a zo Sokoľa. Silnou stránkou školy je starostlivosť o 

talentovaných žiakov. Svedčí o tom ich aktívna účasť v súťažiach, projektoch a na 

spoločenskom živote. Veľkú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a žiakom zo SZP. V bežných triedach začlenení žiaci pracujú podľa 

vypracovaných výchovno-vzdelávacích programoch. V špeciálnych triedach základnej školy 

sa vzdelávajú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

 

Vlastné zameranie školy 
Školský vzdelávací program je koncipovaný ako program environmentálny s dôrazom na 

ochranu a tvorbu životného prostredia. Hlásime sa k zásadám a princípom holistickej 

environmentálnej výchovy, resp. výchovy k trvalo udržateľnému životu pri rešpektovaní 

ľudských práv i práv dieťaťa. Dôležitým zámerom školského vzdelávacieho programu je 

realizácia prierezovej témy environmentálna výchova vo všetkých predmetoch a v 

jednotlivých ročníkoch aj ako samostatný predmet. Environmentálne zameranie sa prelína aj v 

činnosti záujmových útvarov (ďalej ZÚ) a v mnohých ďalších mimoškolských aktivitách. 

S konkrétnymi praktickými krokmi vedieme žiakov k šetrnejšiemu prístupu k životnému 

prostrediu. Dôraz kladieme na nekonzumný spôsob života. Sme Zelenou školou, aplikujeme  

Environmentálne vzdelávanie prostredníctvom projektov, zážitkového vyučovania a 

environmentálna výchova je súčasťou všetkých programov a života školy. Vzdelávanie k 

udržateľnému rozvoju nás nabáda chápať prepojenie medzi naším životom a životom ľudí z 

iných krajín sveta. Výchova k uvedomelej skromnosti je namieste. Zbytočné plytvanie a 

drancovanie prírody škodí všetkým. 
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Ciele environmentálnej výchovy obsiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese sú napĺňané 

za aktívnej účasti žiakov, čo vedie zároveň k utváraniu potrebných návykov, získavaniu 

životných noriem a kritérií pre praktický život. Získané skúsenosti máme záujem naďalej 

využívať a odovzdávať svojim novým spolupracovníkom a žiakom. 

Veľkú pozornosť venujeme dopravnej výchove, ako prierezovej téme v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch. Máme vybudované krásne dopravné ihrisko a každoročne máme 

úspechy v dopravných súťažiach nielen v rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom meradle. 

 

Charakteristika pedagogického zboru 
Prioritou školy je žiakom poskytnúť 100% kvalifikované a odborne vykonávané služby v 

oblasti výchovy a vzdelávania. Škola podporuje ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov 

podľa plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov, ktorý odráža aktuálne potreby školy a 

žiakov. Dôraz kladieme na oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania k udržateľnému 

rozvoju. Kvalitné odborné spôsobilosti využívajú pri komunikácii, motivácii žiakov, ich 

diagnostikovaní, hodnotení, pri pozitívnom riadení činnosti a udržiavaní neformálnej 

disciplíny. Neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu služieb rodičom, učiteľom, žiakom 

prostredníctvom práce výchovnej poradkyne, školského psychológa, školského špeciálneho 

pedagóga, koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátora primárnej 

prevencie drogových závislostí, koordinátoriek environmentálnej výchovy, kordinárorov 

rozvíjania čitateľskej gramotnosti a kordinátorky prevencie obezity. Koordinátori majú štatút 

poradcov vedenia školy. Na škole pôsobia aj 6 asistenti učiteľa (3 asistenti sú pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, 1asistent je pre žiakov zo SZP a 2 asistenti pôsobia na škole  v 

rámci projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV).  

Pedagógovia školy predstavujú stabilizovaný, kvalifikovaný a profesionálny pedagogický 

zbor, ktorý má snahu ďalej odborne a profesijne rásť, využívať možnosti ďalšieho 

vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu 

edukačného procesu. Sú schopní efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, 

práce v tíme a kooperatívneho riešenie problémov. 

Nami uznávané hodnoty: 

• profesionalita, zodpovednosť, spoľahlivosť, 
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• úcta, slobodné rozhodovanie a spolurozhodovanie, 

• sebarealizácia, tímová práca, spolupráca a pomoc, 

• cielená komunikácia, rešpektovanie pravidiel, 

• reflexia a sebareflexia, osobný rast, 

• prístupnosť a tolerantnosť, dôvera, ľudskosť, otvorenosť, 

• objektívnosť, tvorivosť, asertivita. 

 

Prevádzku školy zabezpečuje 7 nepedagogických pracovníkov a 5 pracovníčok školskej 

kuchyne a jedálne. 

 

Dlhodobé projekty 
 

ZELENÁ ŠKOLA 

Je nosným programom, prostredníctvom ktorého naša škola realizuje pozitívne zmeny 

v environmentálnej výchove. 

Už od roku 2004 sme držiteľmi medzinárodného certifikátu „Zelenej školy“, čím sme sa 

zaradili v environmentálnych aktivitách do siete Eko-škôl z celého sveta. Pre úspešné 

zúčastnené školy to znamená získať nielen česť vyvesiť zástavu svetového hnutia Eco-

Schools, ale aj možnosť zapojiť sa s ďalšími školami vo svete do spoločných projektov. 

Titul Zelenej školy, ktorý každý druhý rok obhajujeme, môže zohrať dôležitú úlohu 

alternatívnej voľby pre zápis dieťaťa do našej základnej školy. 

Z pohľadu rodičov je naša certifikovaná Zelená škola zárukou, že okrem získavania 

vedomostí sú v každodennej praxi u žiakov rozvíjané priaznivé environmentálne návyky, ako 

napr. úsporné zaobchádzanie s vodou, energiou, minimalizácia, znovu používanie a triedenie 

odpadov pre recykláciu, starostlivosť o školskú prírodnú záhradu a kompostovisko, praktická 

ochrana prírody, používanie prírodných i odpadových materiálov na vyučovaní, zapájanie 

rodičov a spoluobčanov do aktivít školy. Snažíme sa cez pôsobenie pedagogického zboru aj 

ostatného personálu viesť deti k uprednostňovaniu nie materiálnych hodnôt a rozvoju 

kritického myslenia. Zelené školy sú alternatívou aj v zmysle využívania širokého spektra 

netradičných foriem výučby, atraktívnych a zaujímavých pre žiakov. 
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Zelená škola – to je aj záruka neformálneho záujmu školy o pohodu detí, o ich zdravie. Dôraz 

kladieme na viac zelene, na vyučovanie v prírode, na pohyb detí na čerstvom vzduchu, na 

zdravú stravu, na prostredie bez automatov, bez reklamy, bez agresívnych spotrebiteľských 

súťaží... 

Svetová rodina Eco-Schools zapojeným školám poskytuje aj internetovú sieť pre linking 

a partnerstvá škôl z rôznych krajín a kontinentov. U žiakov tým podporujeme záujem o 

globálne vnímanie environmentálnych aspektov Zeme a prehlbovanie znalostí angličtiny. 

 

ERASMUS + 

(Strategické partnerstvo pre školské vzdelávanie) 

Koncom júla 2015 bol našej škole schválený projekt s názvom „Spring Celebration“ (Jarné 

slávnosti). 

Ide o medzinárodné partnerstvo zložené z 5 škôl z týchto krajín: Slovensko, Estónsko, 

Portugalsko, Španielsko a Taliansko. Sme radi, že  práve naša je koordinátorom celého 

partnerstva. Spolupráca je zameraná na environmentálne aktivity, ktoré by mali vylepšiť 

životné prostredie. Žiaci budú aktívne participovať na fungovaní tohto projektu, dôsledkom 

čoho si zlepšia mnohé kompetencie a zručnosti ako aj jazykovú úroveň. Projektová práca 

začala v školskom roku 2015/16 a bude trvať 3 roky. 

 

Projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít“ 

Od septembra 2012 sa škola zapojila do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho 

sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie. Hlavnými aktivitami projektu bolo 

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vytvorenie a podpora celodenného 

výchovného systému a súčasťou projektu bola aj technická podpora aktivít národného 

projektu. V rámci projektu u nás tri roky pracovali ďalší dvaja asistenti učiteľa, ktorí hlavne 

pomáhali pri zavedení celodenného výchovného systému. 
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Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) 

O projekte 

Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa realizuje vďaka podpore Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje. Národný projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), 

organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

 

Ciele projektu 

Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných 

kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký 

prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

Projekt ŠOV nadväzuje na výsledky troch predchádzajúcich národných projektov pod 

taktovkou MPC (MRK, MRK2, PRINED) a jeho jedinečnosť spočíva vo vytvorení 

efektívneho modelu spolupráce viacerých zložiek vzdelávacieho systému: t. j. podpora a 

vzájomná spolupráca pedagógov a odborných zamestnancov základných škôl vrátane 

pedagogických asistentov, odborných zamestnancov z CPPPaP.  

 

Školská biozáhrada 

 Snažíme sa, aby naša školská záhrada 

- bola krásna, harmonická a užitočná, 

- aby bola priestorom pre radosť a tvorivosť detí, 

- aby podporovala predstavivosť a bola základom pre tímovú prácu, 

- učíme sa v nej hrou, vidíme veci a javy na vlastné oči, učíme sa skúmaním, pokusmi. 

- v dizajne školského pozemku sa zohľadňuje vízia detí aj učiteľov. 

- využívame umenie ako prostriedok pre harmonizáciu miesta a ľudí, ktorí  ho navštevujú. 

Našim cieľom je vytvoriť miesto, kde sa ľudia budú radi stretávať a na ktorom budú mať 

možnosť a chuť sa vzdelávať aj oddychovať. 

Záhrada má slúžiť nielen na výuku prírodovedných predmetov ale aj predmetov, do ktorých 

sa environmentálna výchova ťažšie implementuje napr. Anglický jazyk, Matematika. Tento 
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priestor popri kompostovisku, bylinnej špirále, jazierkach, kľúčových dierkach, vŕbovej 

stavbe, hmatovému chodníku, slnečným pasciam, bylinkovému labyrintu a artušovskej zóne 

slúži na aktívne využívanie školského dvora a záhrady ako ekoplochy. Slúži teda nielen na 

pohyb, relax a prácu ale aj na rozšírenie a získanie nových praktických environmentálnych 

vedomostí  a zručností priamo v teréne. 

V spolupráci s OZ SOSNA v spolupráci s koordinátorkami environmentálnej výchovy 

a žiakmi našej školy organizujeme zážitkové výučbové programy a exkurzie aj pre externých 

hostí našej záhrady (školy a verejnosť). 

 

Infovek 

Neodmysliteľnou súčasťou je zapojenie v projekte Infovek už od roku 2001. V rámci  

Infoveku  väčšina  našich  pedagógov  sa  zúčastnila  preškolenia v  IKT.   

 

Projekt Establish 

Cieľom projektu ESTABLISH je rozšírenie a používanie objaviteľských vyučovacích metód 

v prírodovednom vzdelávaní študentov (vo veku 12 - 18 rokov) v širokej mierke v Európe 

pomocou vytvoreného originálneho vzdelávacieho prostredia a zahrnutím všetkých 

zainteresovaných do realizácie zmien v triede. 

V rámci projektového kurzu bude vytvorených a adaptovaných množstvo objaviteľských 

(IBSE) lekcií použiteľných v triedach celej Európy.  

 

Ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená: 

- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ 

- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 

zručností a práca s talentami 

- Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov na základných a stredných školách 

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 

- Aktivizujúce metódy vo výchove 
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- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola 

- Ovocie do škôl 

- Mliečny program 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Spolupráca je založená na vzájomnej dôvere školy a rodičov - zákonných zástupcov žiakov, 

uskutočňuje sa úzkou spoluprácou: 

- pravidelnými stretnutiami so zákonnými zástupcami žiakov, 

- oboznámením rodičov so školským prostredím, s učiteľmi a inými odbornými 

zamestnancami školy, 

- dobrou prípravou zamestnancov na stretnutie s rodičmi - zákonnými zástupcami, 

prezentáciou profesionálnej erudovanosti,  ktorá dáva rodičovi istotu, že o jeho dieťa 

sa starajú kvalifikovaní odborníci, 

- popri profesionálnom vystupovaní používame zrozumiteľný jazyk, prípadné 

vysvetlenie odborných pojmov, ťažkostí dieťaťa, ktoré môže pomôcť odstrániť buď 

obavy a predsudky zo špeciálnych postupov alebo naopak – prehnané a neadekvátne 

očakávania, 

- vcítením sa do situácie rodiča, načúvaním jeho problémom, diskutovaním o 

ťažkostiach vo výchove dieťaťa, pravidelnou vzájomnou informáciou na základe 

osobných stretnutí alebo písomným kontaktom, 

- konzultačnými hodinami výchovného poradcu pre rodičov 

- spolupracujeme s radou školy a s rodičovskou radou, snažíme sa ich získať pre ciele 

školy. 

Neustále ich informujeme o práci školy, stanovených programoch, jej výsledkoch, ponuke pre 

žiakov aj rodičov. Na zasadnutiach rady školy a rodičovskej rady sa pravidelne zúčastňujeme, 

minimálne 4-krát ročne. 

Dôležitým faktorom je podpora a spolupráca so zriaďovateľom obce, ktorá je v súčasnosti na 

dobrej úrovni. Pomáhame zriaďovateľovi pri realizácii ostatných priorít v rámci obce : 
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- v rámci projektu Otvorená škola sprístupňujeme priestory školy na realizáciu 

telovýchovnej, záujmovej a vzdelávacej činnosti obyvateľov obce, 

- poskytujeme služby a poradenstvo špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu na 

škole, 

- organizujeme Dni otvorených dverí pre rodičov, 

- spolupracujeme s miestnou knižnicou, 

- organizujeme s rodičmi Rodičovský ples, 

- zabezpečujeme kultúrne vystúpenia pre občanov, 

- spolupodieľame sa alebo organizujeme športové podujatia, 

- prenajímame občanom areál školy, ihriská, či telocvičňu na športové využitie. 

 

Kolégium Zelenej školy – je poradný a riadiaci orgán, ktorý je zložený z pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov školy, zo zástupcov žiakov, rodičov obce, ktorý navrhuje, 

schvaľuje a dozerá na plnenie úloh akčného plánu na aktuálny školský rok. Jeho členovia sa 

aktívne zapájajú do riešení problémov, ktoré súvisia s plnením úloh a sú plneniu akčného 

plánu nápomocní. Zasadajú podľa potreby. 

 

Občianske združenie Sosna – Spolupráca s týmto občianskym združením je dlhodobá a je na 

vysokej kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni. Týka sa nielen výučbových programov, ktoré 

nám externe zabezpečujú lektori tohto združenia, ale je prepojená aj s teoreticko-praktickými 

aktivitami, do ktorých sa v rámci environmentálnych projektov naša škola zapája. Na vysokej 

úrovni hodnotíme aj odborné poradenstvo, zapožičiavanie pomôcok, výstav a prístup do ich 

knižnice, pretože nám to pomáha rozvíjať environmentálne povedomie našich žiakov ešte 

intenzívnejšie. 

 

Škola dlhé roky úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie, Slovenskej jednoty a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova, 

Košice, s pediatrom, s ÚP SVR Košice- okolie, kurátorom, políciou. 
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Priestorové a materiálno-technické a priestorové podmienky 
Dôležitou podmienkou pri realizácii ŠVP je primerané priestorové vybavenie školy a 

materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova a vzdelávanie 

uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy zriadených podľa 

platnej legislatívy. Škola pozostáva z dvoch budov. V hlavnej budove v rokoch 2008 - 2010 

za pomoci zriaďovateľa školy Obce Družstevná pri Hornáde prebehla komplexná 

rekonštrukcia. 

Hlavná budova je jednoposchodová. Na obidvoch podlažiach je 17 tried, kancelária riaditeľky 

školy a jej zástupcu, zborovňa, kancelária hospodársko-správneho úseku školy a kabinet 

psychológa a špeciálneho pedagóga. Máme zriadené tieto odborné učebne: odbornú učebňu 

pre vyučovanie technických prác, učebňu ŠPD – kuchynku, knižnicu, jazykovú učebňu 

vybavenú notebookmi, počítačovú učebňu, kde sú všetky počítače zosieťované. Súčasťou 

počítačovej techniky sú tablety, skenery, tlačiarne, dataprojektory, fotoaparáty, interaktívne 

tabule. Tieto učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy. Vybavenie kabinetov je 

postačujúce. 

Triedy, chodby i ostatné priestory sú pravidelne udržiavané v dobrom hygienickom stave 

priebežným maľovaním, rekonštrukciou podláh, lavíc, stoličiek. Pomôcky sa priebežne 

vymieňajú a dopĺňajú. 

Škola má zrekonštruované a moderné sociálne zariadenia pre žiakov, zrekonštruované 

podlahy v triedach, žalúzie vo všetkých vyučovacích priestoroch. Všetky triedy boli za 

posledné 2 roky vymaľované. Celý školský vykurovací systém je vyregulovaný, je udržiavaná 

konštantná teplota počas zimného obdobia. Hlavná školská budova je vykurovaná 

prostredníctvom automatickej kotolne. 

V priestoroch druhej budovy sa nachádza telocvičňa so školskou kuchyňou a jedálňou. Na 

poschodí sú 4 učebne, sociálne zariadenia, kabinety a registratúrne stredisko. 

V areáli školy je pekné dopravné ihrisko, na ktorom sa pravidelne každoročne konajú okresné 

a krajské kolá dopravných súťaží. Za budovami školy sa zrekonštruovalo viacúčelové 

asfaltové ihrisko, ktoré sa využíva v letnom období na rôznu športovú činnosť a v zimnom 

období ako ľadová plocha. 

V rámci projektu „Zelená škola“ sa vybudovalo jazierko, amfiteáter, bylinná špirála, prírodná 

mozaika, hmatový chodník. 
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Celý prvý a druhý stupeň sme vybavili novými šatňovými skrinkami (okrem nultého ročníka). 

Vzniknutý priestor v suteréne chceme využiť na umiestnenie stolov na hranie stolného tenisu 

počas prestávok. Zapojením školy do projektov sme získali interaktívne tabule s vybavením a 

20 tabletmi. Ďalšie interaktívnu tabuľu sme zakúpili z vlastných prostriedkov, s podporou 

projektu Aktívna škola. Ich využívaním modernizujeme a inovujeme vyučovanie a prácu so  

žiakmi. Vyučovací proces modernizujeme aj nákupom nových učebných pomôcok, v školskej 

knižnici dokupovaním požadovaných knižných titulov. V roku 2016 prebehla čiastočná 

rekonštrukcia telocvične. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 
vzdelávaní 
Nevyhnutnosťou pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej 

štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania 

s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov 

školy podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, 

hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Na 

začiatku školského roka a pred každou akciou školy, výletom, či exkurziou sú žiaci poučení o 

bezpečnosti a ochrane zdravia v súlade s vypracovanou Smernicou školy č. 2/2014 o 

organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, škôl v prírode, plaveckého a 

lyžiarskeho výcviku. Externe bezpečnostným technikom a pracovnou zdravotnou službou 

zabezpečujeme pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a proti požiaru, vykonávame pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a 

odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

V škole je zabezpečený pitný a stravovací režim. Dodržiava sa zákaz fajčenia, pitia alkoholu 

a používania omamných látok. V škole sú dostupné lekárničky, vybavené podľa predpisov na 

dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery a políciu. Z hľadiska bezpečnosti sú 

označené predmety a priestory a je prevádzaná pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. 

Priestory sú vhodne upravené pre bezpečný pohyb žiakov a ochranu pred úrazmi. 

Vyučovanie sa vykonáva s ohľadom na hygienu učenia a vek žiakov. Žiakom aj učiteľom sú 

zaistené podmienky s dostatkom relaxácie a aktívneho pohybu. Pri vyučovacom procese 
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dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy. Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia 

o BOZP a pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia. Piati zamestnanci majú kurz 

prvej pomoci, a tak môžu v prípade potreby zaistiť prvú pomoc. 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole a mimo 

školy postupujeme podľa vyhlášky č. 203/2015 Z.z. o základnej škole, ktorá mení vyhlášku č. 

320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri výchove a vzdelávaní na začiatku roka, pred hromadnými školskými 

akciami i pred prázdninami. V odborných učebniach sú na viditeľných miestach umiestnené 

pravidlá bezpečného správania a zásady pre používanie elektrických strojov a prístrojov. Pre 

školskú dielňu, odborné učebne, telocvičňu, školskú kuchyňu sú vypracované a na viditeľnom 

mieste umiestnené prevádzkové poriadky, s ktorými sú oboznámení žiaci, vyučujúci, ostatní 

pracovníci školy. 

Škola má vypracovaný pracovnou zdravotnou službou posudok o riziku pre prácu s 

chemickými faktormi a pre hodnotenie zdravotných rizík pre zamestnancov školy v zmysle 

Zákona NR SR č. 103/2015Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov 

a) V súlade s § 148 ZP sú všetci pedagogickí pracovníci splnomocnení a povinní dbať 

priebežne (pred začiatkom vyučovania, v jeho priebehu, cez prestávky, po skončení 

vyučovania) o bezpečnosť a ochranu zdravia, sledovať správanie žiakov a primeraným 

spôsobom ich upozorňovať na prípadné nedostatky. Vážne priestupky voči školskému 

poriadku žiakov hlásiť ihneď triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. 

b) Žiaci sa správajú v škole a na akciách organizovaných školou tak, aby neohrozili svoje 

zdravie ani zdravie svojich spolužiakov či iných osôb. 

c) Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne 

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného 

ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení 

s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na 

predchádzanie úrazom. 
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d) Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 

e) Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a 

cvičky. 

f) Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami. 

g) Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli 

školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy. 

h) Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i 

pred každým jedlom. 

i) Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej 

triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak 

dodržoval správnu vzdialenosť pripísaní a čítaní. 

j) Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové chyby i výšku vzrastu 

žiaka. 

k) V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie 

prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 

l) Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne 

povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

m) Pedagóg, ktorý poskytol prvú pred lekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo 

ochorení informovať rodičov žiaka. 

n) Každý školský úraz treba evidovať a spísať záznam o úraze žiaka. 

o) Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 

pomoc, škola zabezpečí pre žiaka zdravotný sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu 

lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej 

predlekárskej prvej pomoci. 

p) Pri vzniku úrazu sa škola riadi Internou smernicou č.3/2014 na určenie postupov pri 

vzniku školských úrazov a nebezpečných udalostí vypracovanej na základe 

Metodického usmernenia č.4/2009-Rz 11. 2. 2009 k zavedeniu jednotného postupu 

škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a 

pri evidencii nebezpečných udalostí. 

q) Každý úraz, poranenie, či nehodu sú žiaci povinní hlásiť bez zbytočného odkladu 

vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. 
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r) Všetci zamestnanci školy sú povinní pri úraze poskytnúť žiakovi prvú pomoc a zaistiť 

ošetrenie lekárom. Úraz ihneď hlásiť vedeniu školy a vyplniť prepísaný záznam o 

úraze. 

s) Žiaci sú povinní zúčastňovať sa školení, poučení alebo výcvikov uskutočňovaných 

školou, triednym učiteľom alebo iným zamestnancom školy v záujme bezpečnosti a 

ochrany zdravia. 

t) O poučení na exkurzii, alebo výcviku sa vyhotoví písomný záznam. Žiaci sú povinní 

u) svoju účasť potvrdiť podpisom a následne tieto pokyny a predpisy dodržiavať v 

priestoroch školy a všade, kde prebieha organizovaná činnosť žiakov (kultúrne 

podujatia, exkurzie, lyžiarske výcvikové kurzy, plavecké kurzy, školy v prírode, 

účelové cvičenia, školské výlety, verejnoprospešné práce a p.) 

v) Pri organizovaní takýto podujatí sa postupuje podľa vyhlášky č. 203/2015 Z.z. o 

základnej škole, ktorá mení vyhlášku č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení 

vyhlášky 224/2011 Z.z. 

w) Pri konaní školských podujatí škola zodpovedá za žiaka v plnom rozsahu od začiatku 

plánovaného podujatia až do jeho ukončenia. V prípade, že neplnoletý žiak musí z 

podujatia odísť pred jeho plánovaným ukončením, môže tak urobiť len na so súhlasom 

vedúceho podujatia a na základe písomnej žiadosti rodičov, resp. zákonných 

zástupcov. 

x) Počas vyučovania v odborných a multimediálnych učebniach, učebniach informatiky 

a priestoroch pre telesnú a športovú výchovu sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a 

prevádzkovým poriadkom príslušnej učebne, telocvične, školského ihriska, školskej 

dielne, učebne IKT. 

 

Pravidlá pre zaistenie bezpečnosti 

Žiakom je zakázané: 

a) prinášať, prechovávať a používať predmety (strelné zbrane, sečné a bodné predmety, 

nože, výbušniny, horľaviny, zábavnú pyrotechniku a pod.) ohrozujúce život a zdravie 

seba a iných tak v škole, ako aj na akciách školy, 

b) mobilný telefón a tablet nepoužívať počas vyučovania, ani počas prestávok na 

nahrávanie, hry, fotografovanie či iné účely bez súhlasu dozor konajúceho učiteľa. 
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Dodržiavať dôsledne Smernicu č. 01/2015 riaditeľky školy o používaní mobilných 

telefónov a tabletov, 

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou i mimo nej a používať 

predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, 

d) manipulovať s majetkom školy bez vedomia vedenia školy, prípadne vyučujúceho, 

zasahovať do elektrického, vodovodného a iného zariadenia, 

e) manipulovať so zariadeniami, zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, 

f) vychádzať z budovy školy a opúšťať areál školy počas vyučovania bez pedagogického 

dozoru alebo priepustky podpísanej triednym učiteľom alebo vedením školy, 

g) zdržiavať sa počas vyučovania a po vyučovaní v šatniach, zdržiavať sa v odbornej 

učebni bez prítomnosti vyučujúceho, 

h) vynášať z učební zariadenie alebo praktické pomôcky, vykláňať sa z okien, 

vyhadzovať rôzne predmety z okien. 

 

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 

a) Všetci pedagogickí zamestnanci, najmä výchovný poradca a koordinátor prevencie 

priebežne sledujú konkrétne podmienky a situáciu v škole z hľadiska výskytu 

sociálno-patologických javov. Uplatňujú rôzne metódy a formy umožňujúce včasné 

podchytenie ohrozených žiakov. 

b) Koordinátor prevencie zaisťuje spoluprácu s rodičmi v oblasti prevencie, informuje ich 

o preventívnom programe školy a o možnostiach odbornej pomoci. 

c) Pedagogickí zamestnanci uplatňujú etickú a právnu výchovu, výchovu k zdravému 

životnému štýlu a preventívnu výchovu žiakov. 

d) Pedagogickí zamestnanci sú povinní vykonávať kvalitný dozor nad žiakmi cez 

prestávky, pred začiatkom vyučovania i po jeho skončení, a to hlavne v priestoroch, 

kde by k sociálno-patologickým javom mohlo dochádzať. 

e) Realizovať besedy na ETV: Ochrana žien a ich detí vystavených násiliu, zdravotné 

postihnutie –dodržiavanie rovnakého zaobchádzania, všeobecná deklarácia ľudských 

práv. 
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Na začiatku každého školského roka je povinnosťou každého triedneho učiteľa na prvej 

triednickej hodine poučiť žiakov o bezpečnosti v rámci BOZP a PO a s právami a 

povinnosťami školského poriadku. 

Každý zamestnanec školy sa v určených intervaloch musí zúčastniť pravidelného školenia a 

dodržiavať pokyny a odporúčania z BOZP a PO, ktoré zabezpečuje náš externý bezpečnostný 

technika pracovná zdravotná služba. Na úseku práce v PO, BOZP sú ustanovení pedagogickí 

a správni zamestnanci školy. 

 

Profil absolventa: 

- žiak pozná zásady správneho životného štýlu podporujúceho zdravie, 

- orientuje sa v školskom a domácom prostredí, pozná spôsoby konania v prípade 

mimoriadnych udalostí, pri ľahkých úrazoch, vie komu má v škole ohlásiť úraz, pozná 

telefónne čísla rodičov do zamestnania, pozná únikové cesty v škole, vie, kde je 

zdravotné stredisko, požiarny útvar, polícia, pozná ich telefónne čísla, 

- pozná princípy ergonómie ako súčasti prevencie muskulárno-skeletárnych ochorení 

spôsobených nesprávnymi polohami pri práci, napr. pri práci s počítačom, pri dvíhaní 

bremien a pod., 

- pozná požiadavky správnej životosprávy, dôsledky pitia alkoholu a fajčenia, ako aj 

prvé informácie o nebezpečenstve užívania drog, 

- ovláda zásady bezpečného správania sa v technickom prostredí, význam dodržiavania 

bezpečných pracovných postupov, nepreceňovania vlastnej sily, manipulácie len so 

zariadeniami primeranými veku, 

- pozná nebezpečné účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus a ovláda zásady 

bezpečnej práce a zaobchádzania s elektrickými zariadeniami, 

- pozná zásady bezpečného správania sa a konania z hľadiska hygieny, používania 

spotrebičov a malej mechanizácie doma, v záhrade, pri vykonávaní jednoduchých 

činností, 

- pozná a ovláda zásady bezpečného konania a správania pri hrách, športových 

činnostiach, rekreačných aktivitách a pri záujmových činnostiach. 
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2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

Environmentálnym zameraním školy sa snažíme v čo najväčšej miere vytvárať priestor pre 

organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v teréne, v prírode, v obci, s využitím prvkov 

problémového, projektového vyučovania, IKT, zážitkového vyučovania, globálnej výchovy s 

dôrazom na environmentálny participatívny manažment.  Podporujeme vyučovanie pomocou 

didaktickej techniky, seminárov, diskusií, samostatných a tímových projektov, prezentácií a 

obhajoby výstupov, praktickej výučby. 

Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť. Nosným programom v oblasti 

environmentálnej výchovy je práve program Zelená škola. 

Žiaci s pomocou učiteľov, rodičov aj miestnej samosprávy riešia reálne potreby svojej školy a 

okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Sme presvedčení, že sa o problematike životného 

prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Program 

motivuje k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny 

pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia, na rozvoj tvorivého a kritického 

myslenia. Praktická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie 

porozumenie. Zlepšujú sa tým medziľudské vzťahy a atmosféra.  

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti: 

• schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia; 

• spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne; 

• kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor; 

• byť tvoriví, aktívni a zvedaví; 

• prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. 

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. 

Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných 

aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť. 

Všetkým žiakom umožňujeme získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých predmetoch.  

Medzi silné stránky školy patrí bohatá ponuka a realizácia mimoškolskej činnosti, prezentácia 

školy na verejnosti na vystúpeniach, súťažiach a olympiádach, výborné priestorové a 

materiálno-technické podmienky. Efektivitu vyučovania zvyšujeme využívaním modernej 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

24 
 

výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese, vytváraním podmienok na rozvoj 

počítačovej gramotnosti učiteľov a žiakov. Ponúkame viac vzdelávacích aktivít mimo 

vyučovania, zvyšujeme počet kultúrnych a športových aktivít školy, výchovno-vzdelávací 

proces obohacujeme o prvky regionálnej výchovy a spoznávanie ľudových tradícií. 

 

Čitateľskú gramotnosť žiakov a vzťah ku knihám vytvárame navštevovaním mestskej 

a školskej knižnice, besedami so spisovateľmi, ale i zapájaním sa do projektu: Záložka do 

knihy spája školy. Formujeme vzťah žiakov ku knihe čitateľským maratónom i v rámci 

časopisu Kométa. Úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti zvyšujeme návštevou výchovných 

koncertov i divadelných predstavení a realizovaním exkurzií a výletov. Aktivity, ktoré počas 

celého roka uskutočňujeme, prezentujeme prostredníctvom školského časopisu a školskej 

webovej stránky. Neustále sa snažíme o zvyšovanie jazykovej kultúry na všetkých 

vyučovacích hodinách. Všetky úlohy sú zvlášť rozpracované koordinátorom ČG. 

 

Finančná gramotnosť 

Vzdelávanie vo finančnej oblasti sa riadi Národným štandardom finančnej gramotnosti, verzia 

1.2., ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

9. marca 2017, pod poradovým číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. 

septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom.  

Cieľom finančného vzdelávania je na primeranej úrovni a vhodnými metódami rozvíjať u 

žiakov orientáciu v problematike financií, precvičovať ako vybrať najlepšie riešenie za daných 

podmienok, prehľad vo finančných produktoch a službách a hospodárenie domácnosti.  

Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi dôležité. Jednotlivec by mal mať zručnosti 

na uplatnenie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte 

doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov, schopnosť rozvíjať a používať 

matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách.  

Žiaci sa musia naučiť orientovať sa v situáciách z bežného každodenného života, rozhodovať, 

zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné problémy týkajúce sa osobných a 
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rodinných financií. Je potrebné dať žiakom základ zodpovedného rozhodovania pri práci s 

financiami. Umožniť žiakom získať kompetencie nevyhnutné pre finančné a existenčné 

zabezpečenie seba a svojej rodiny a pre aktívnu účasť na trhu finančných produktov a služieb. 

Umožniť žiakom veku primerane získať odborné pojmy z oblasti financií.  

Už na 1. stupni sa žiaci stretávajú s peniazmi či v podobe vreckového, alebo im rodičia 

kupujú hračky. Cieľom finančnej gramotnosti je učiť ich hodnote peňazí, čo si za ne človek 

môže alebo nemôže kúpiť, ako s peniazmi hospodárne narábať. Je to základ toho, aby až tieto 

žiaci budú dospelí a budú sami viesť svoje financie, dokázali s nimi rozumne naložiť a vedeli 

sa orientovať na finančnom trhu.  

Žiak na 1. stupni získava informácie o finančnej gramotnosti primerane k veku, pričom sa 

získané vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje rozširujú špirálovite vzhľadom na obsah 

učiva a vek žiakov.  

Vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti tvorí Prílohu č. 1: Národný štandard 

finančnej gramotnosti pre I. stupeň ZŠ, ktorý je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.  

 

Vzdelávacie stratégie 
Stratégia výchovy a vyučovania na škole bude odpovedať na otázku: „Ako naučiť?“ Bude 

určovať metódy a formy práce, ktorých premyslený výber učiteľom, logické usporiadanie 

a kombinovanie bude prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní. 

Výber metód a foriem práce by mal zodpovedať reálnym podmienkam danej triedy a 

zvolenému typu vyučovacej hodiny. Výsledkom a cieľom vyučovania musí byť rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov v súlade so zámermi a cieľmi školy. 

Učiteľ, ak chce realizovať kompetencie žiakov, musí vedieť veľmi dobre plánovať a poznať 

základné didaktické pojmy.  

V našej pedagogickej stratégii ich budeme uplatňovať a chápať nasledovne: 

Pod didaktickým systémom budeme rozumieť učivo z učebných osnov. 

Didaktická analýza učiva bude spočívať pri rešpektovaní cieľov a didaktických zásad.  
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Didaktické zásady sú teda pokyny, požiadavky, zákonitosti, ktoré bude rešpektovať učiteľ, 

aby dosiahol didaktický cieľ. Vplyv jednotlivých zásad na rozličných žiakov nemusí byť 

rovnaký. Závisí od individuálneho vedomia a psychického uspôsobenia žiaka. 

 

1. Zásada uvedomelosti a aktivity 

Vyjadruje požiadavku, aby žiaci k učebnej činnosti pristupovali uvedomele a aby vlastnou 

aktívnou činnosťou získavali nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky. 

Uvedomelosť a aktivita sa musia prelínať celým vyučovacím procesom. Bez uvedomelosti 

niet aktivity a naopak. Uvedomelosť neznamená iba to, aby žiak vedel čo sa učí, prečo sa učí, 

ale predovšetkým to, aby si k tomuto vytvoril kladný vzťah. Uvedomovať si cieľ, výsledok a 

metódy, ktoré k nemu vedú, vyvinúť úsilie na dosiahnutie cieľa, osvojovať si nové vlastnou 

činnosťou. Aktivita nie je iba hlásenie sa žiakov, ani prezentovanie vedomostí a pod. O 

vyučovacej hodine, počas ktorej sa žiaci hlásia, zvykneme hovoriť, že je dobrá, že žiaci boli 

aktívni a pod. Hovoríme teda o vonkajšom prejave aktivity. Žiaci môžu byť mimoriadne 

aktívni aj vtedy, ak sa nehlásia, ale myšlienkovo spracúvajú učivo. Teda aktivita sa týka 

viacerých stránok – myšlienkovej (analýza, syntéza,...), citovej i vôľovej. Význam aktivity 

spočíva v tom, že rozvíja schopnosti žiakov, ich samostatnosť, iniciatívu a tvorivosť. 

 

2. Zásada názornosti 

Vyjadruje požiadavku, aby žiak získaval nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky na 

základe konkrétneho zmyslového vnímania predmetov a javov. Význam zásady názornosti 

vyplýva z podstaty poznávania ako procesu. Na začiatku je priama zmyslová skúsenosť, 

potom sa tvoria predstavy, a až potom pojmy. Zmyslová skúsenosť je základ a tvorí prameň 

poznávania skutočnosti. 

Lepšie pochopenie nového učiva umožňuje žiakom priblíženie učiva prostredníctvom 

učebných pomôcok. Krieda a tabuľa sú významnými prostriedkami názoru. Kriedou (fixou) 

môže učiteľ znázorniť to čo žiak nepochopí z predvádzanej pomôcky. 

Zásada názornosti umožňuje ľahšie pochopenie nového učiva, ktoré môže mať pre žiaka aj 

trvácnejší charakter. Názornosť sa však musí používať uvážene, aby sa časté využívanie 

názoru negatívne neprejavilo v nedostatočnom rozvíjaní predstavivosti a myšlienkovej 

postupnosti pri získavaní nových poznatkov. 
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3. Zásada primeranosti 

Vyjadruje požiadavku, aby obsah a rozsah učiva, ale i metódy jeho sprostredkúvania žiakom 

boli primerané k ich biologicko-psychologickým schopnostiam. 

Zásada sa týka dvoch stránok: obsahu a rozsahu učiva, ale aj samotného vyučovacieho 

procesu, t.j. vyučovacích metód, foriem a prostriedkov. Zo samotného názvu zásady vyplýva, 

že všetka činnosť, ktorá sa realizuje vo vyučovacej hodine, musí byť pre žiakov primeraná. 

Zásada primeranosti veľmi úzko súvisí najmä so zásadou individuálneho prístupu k žiakom a 

učiteľ si musí uvedomovať, že to, čo je primerané pre jedného žiaka alebo pre skupinu žiakov, 

pre iného žiaka alebo pre inú skupinu môže byť náročné, alebo až neprimerané. 

V minulosti sa primeranosť chápala len ako prispôsobovanie možnostiam a schopnostiam 

žiakov. Jej novšie ponímanie spočíva aj v tom, že sa orientujeme na potenciálne možnosti a 

schopnosti, t.j. že máme na žiakov mierne zvýšené nároky, ktoré sú schopní zvládnuť, a tým 

súčasne významne prispievame k ich rozvoju. Toto však nemožno zamieňať s preťažovaním 

alebo neprimeranými nárokmi na žiakov. 

 

4. Zásada systematickosti 

Vyjadruje požiadavku logicky usporiadaného didaktického systému učiva so zreteľom na 

vekové osobitosti žiakov, ktorý si žiaci systematicky osvojujú pod vedením učiteľa. 

Učiteľ volí vyučovacie metódy a riadi učebný proces tak, aby si žiaci osvojili učivo v 

ucelenom logickom systéme. Zásada sa týka obsahu učiva a procesuálnej stránky. Zásada 

systematickosti je podmienená psychologickými zvláštnosťami vývinu poznávania žiakov. Pri 

vyučovaní dochádza k postupnému obohacovaniu pojmov o nové znaky a vzťahy, čo 

umožňuje viesť žiakov k stále hlbším a obsažnejším vedomostiam. Zásada systematickosti 

prispieva k pochopeniu vzťahov medzi učivom, k zaraďovaniu nového k prv osvojenému. 

Úzko súvisí s logickými základmi vyučovacieho procesu. Jej podceňovanie znižuje 

efektívnosť vyučovania a výsledky učebnej činnosti žiakov. Tým je napr. nepochopenie 

učiva, uprednostňovanie mechanického, pamäťového učenia, nedostatočný až žiadny transfer 

vedomostí, neucelené vedomostné sústavy, zabúdanie učiva a pod. 

 

 

 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

28 
 

5. Zásada trvácnosti 

Vyjadruje požiadavku, aby si žiaci učivo bezpečne zapamätali a aby si ho v prípade potreby 

vedeli vybaviť v pamäti a využiť v činnosti. 

Nejde iba o zapamätanie si učiva, podstatnejšie je vedieť ho využívať. Z psychologického 

hľadiska nie je v možnostiach človeka zapamätať si všetko to, čo mu poskytuje škola, 

zabúdanie je prirodzenou súčasťou psychiky človeka. Aby sa vedomosti stali „nositeľmi“ 

ďalších nových vedomostí je potrebné ich čo najdlhšie podržať v pamäti. Trvácnosť je 

podmienená celým priebehom vyučovacieho procesu. Správna motivácia, primeraný a 

systematický výklad učiva, možnosť tvorivej práce žiakov s učivom, pedagogicky taktné 

preverovanie vedomostí žiakov a pod., trvácnosť vedomostí žiakov zvyšuje. Opakovanie 

učiva, to už je bezprostredné uplatňovanie trvácnosti a súvisí s otázkami psychológie 

zabúdania. Vieme, že proces zabúdania je najrýchlejší v prvých minútach a hodinách po 

osvojení si učiva. Postupne sa spomaľuje. Aby sme proces zabúdania spomalili, resp. znížili 

na minimum je to vyučovacej hodiny zaraďovaná etapa prvotného opakovania a upevňovania 

učiva. Zásada trvácnosti sa uplatňuje rešpektovaním všetkých predchádzajúcich zásad. 

Trvácnosť sa dosahuje správnou motiváciou žiakov, názorným vyučovaním, aktívnym 

prístupom žiakov a logickým usporiadaním učiva. 

 

6. Zásada vedeckosti 

Obsah vyučovania musí rešpektovať najnovší stav poznatkov v príslušnom vednom odbore. 

Vyučovací proces potom môže poskytovať žiakom základy jednotlivých vied s ohľadom na 

vývinové tendencie každej vedy. Zásada predpokladá, že obsah učiva musí byť vedecký a 

učiteľ musí používať vedeckú terminológiu. 

 

7. Zásada postupnosti 

Obsah učiva je dôležité žiakom odovzdávať na základe ich vekových osobitostí 

a individuálnych zvláštností. 

Zásada sa uplatňuje rešpektovaním nasledovných pravidiel: 

pravidla „od konkrétneho k abstraktnému“, 

pravidla „od blízkeho k vzdialenému“, 

pravidla „od jednoduchému k zložitému“ a 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

29 
 

pravidla „od známeho k neznámemu“. 

Vo vyučovacom procese sa uplatňuje prostredníctvom názoru a využívaním individuálnych 

skúseností žiakov. 

Správne uplatňovanie vyučovacích zásad má mimoriadny vplyv na priebeh a najmä výsledky 

učebnej činnosti žiakov. 

Rešpektovanie vyučovacích zásad uľahčuje a urýchľuje nielen učenie žiakov, ale i 

odovzdávanie vedomostí prostredníctvom vyučovania učiteľmi a napokon tak šetrí energiu 

žiakov aj učiteľov. To sa týka vyučovania všetkých predmetov, teda i vyučovania 

náboženstva. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese v našej škole smerujeme k harmónii tela i ducha. V 

oblasti rozumovej výchovy rozvíjame u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, 

sebahodnotenie, formujeme u žiakov schopnosť získané poznatky uplatňovať v praxi. 

V oblasti mravnej výchovy pestujeme zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, uvedomelú 

pracovnú a učebnú disciplínu. Organizujeme výchovu k rodičovstvu a spolupracujeme s 

odborníkmi pri organizácii besied a iných aktivít. 

V oblasti etickej výchovy, ktorá stimuluje a pozitívne ovplyvňuje morálny vývin žiakov, 

pomáhame rozvíjať ich identitu, ich silné a slabé stránky. Učíme ich schopnosti prevziať 

zodpovednosť za seba i druhých. Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme stimuláciou 

skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností. Pri 

prevencii drogových závislostí sa zameriavame okrem besied, tematických násteniek, 

individuálneho poradenstva i na organizovanie kvízov a súťaží, ktoré sú z oblasti zdravej 

výživy, spoločenského správania, gamblérstva... 

V oblasti environmentálnej a globálnej výchovy budujeme správny hodnotový systém detí, 

usmerňujeme škodlivé správanie a vytvárame zdravý životný štýl, ukazujeme žiakom, aká je 

ochrana prírody dôležitá. Zapájame žiakov do čistoty interiéru a exteriéru školy. Informujeme 

o ekoaktivitách prostredníctvom školského časopisu, tematických násteniek a na webovej 

stránke školy. 

V oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti budeme zvyšovať jazykovú kultúru žiakov na 

všetkých vyučovacích hodinách a vypracujeme plán aktivít na podporu čitateľskej 
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gramotnosti žiakov. Podporujeme aj voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú 

kultúru ( recitačné a literárne súťaže, školský časopis... ). 

V oblasti protidrogovej prevencie a výchove k rodičovstvu a manželstvu venujeme pozornosť 

aj témam súvisiacich s multikultúrnou výchovou. Dôraz kladieme aj na vzdelávanie v oblasti 

ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy. Upozorňujeme na rôzne formy 

diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a problematike v oblasti 

migrácie. 

Podporujeme vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, 

čitateľskej, prírodovedeckej a finančnej gramotnosti. Získané poznatky následné vedú k 

zvyšovaniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a kvalitnejšiemu rozvoju kompetencií u 

žiakov.  

Vytvárame pozitívny vzťah žiakov k pohybovým aktivitám prostredníctvom realizovania 

športových aktivít a vedením záujmových útvaroch v športovej oblasti. V prvom a druhom 

ročníku sme v rámci disponibilných hodín navýšili predmet TSV o 1 hodinu. 

 

Profil absolventa 
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;  
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- 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.  

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v 

mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.  

Environmentálnym zameraním školy sa snažíme v čo najväčšej miere vytvárať priestor pre 

organizáciu výchovno-vyučovacieho procesu v teréne, v prírode, v obci, s využitím prvkov 

problémového, projektového vyučovania, IKT, zážitkového vyučovania, globálnej výchovy.  

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a 

tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú 

výučbu.  

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní, 

zapojili sme sa do medzinárodného projektu Erasmus+.  
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V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností, pôsobením rovesníckych 

aktivistov na predchádzanie všetkých nežiaducich foriem správania sa. Školský špeciálny 

pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

ich rodičom a zamestnancom školy.  

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. Členovia prírodovedného krúžku sa každoročne zapájajú do súťaží a projektov.  

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek 

tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a 

alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

využívaním voľného času i vlastným príkladom.  

Dôsledne sa snažíme vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami 

výučby. Všímame si ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjame ho do maximálnej 

možnej miery. Viac preferujeme samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 

Dôležitým odporúčaním je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä 

slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.  

 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 
dokladu o získanom vzdelaní 
Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR 

alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území SR, vykonáva komisionálne skúšky 

len v tom prípade, ak o to zákonný zástupca žiaka požiada. Žiak, ktorý plní osobitný spôsob 

školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie v škole) v zahraničí, vykoná skúšky zo 

všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej 

školy. 
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Organizácia prijímacieho konania 
Zápis do prvého ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky prebieha na škole v mesiaci 

apríl. Presný termín určí zriaďovateľ školy po vzájomnej dohode s vedením školy. Formy a 

obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľka školy po prerokovaní v metodickom 

združení prvého stupňa a na základe odporúčaní zariadenia Centra výchovného poradenstva a 

prevencie. Na zápis sú prizývané učiteľky z MŠ, pani psychologička z CPPP a P Košice – 

okolie, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a výchovná poradkyňa školy.  

 

Organizačné formy a metódy vyučovania 
Učiteľ bude jednoznačne vedieť stanoviť špecifický cieľ (konkrétny), ktorým jednoznačne 

definuje stav osobnosti žiaka, správanie sa žiaka, ktorý sa má na konci vyučovacej hodiny 

dosiahnuť, naučiť, čo má žiak vedieť vo vedomostiach, zručnostiach, postojoch, návykoch, 

schopnostiach, aké kompetencie si má osvojiť, do akej hĺbky a za akých podmienok. 

Krátkodobé ciele prioritne vychádzajú z dlhodobých cieľov viažucich sa na predmet, či 

samostatný tematický celok. 

Nová stratégia vyučovania bude založená na vysokej efektivite a cieľavedomosti každej 

činnosti so žiakmi. Učiteľ musí postupne vo vyučovaní používať: 

1. Aktivačné a motivačné metódy: 

a) motivačný rozhovor, 

b) motivačnú inscenačnú metódu, 

c) roblémové otázky: nastolenie problému, jeho riešenie žiakmi. 

Ciele aktivačných motivačných metód budú nasledovné: 

 dosiahnuť vnútornú motiváciu žiaka pre školskú prácu, 

 aktivovať učenie tak, aby žiak riešil problém a bol do jeho riešenia vnútorne aktívne 

zainteresovaný 

 škola má byť súčasťou žiakovho života, má do nej chodiť rád. 

2. Aktívne metódy sprístupňovania učiva: 

a) metódy kritického myslenia – učitelia prešli certifikovaným školením 
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b) projektové vyučovanie, 

c) problémové vyučovanie, 

d) stratégia podnetných otázok – sokratovská metóda, 

e) inscenačná metóda 

f) brainstorming, 

g) demonštrovanie a pozorovanie 

h) metodika splývavého čítania /prvky splývavého čítania v ISCED 1. 

i) heuristická metóda 

Cieľom týchto metód je rešpektovať špecifické ciele predmetu, viesť žiakov k tvorivosti, 

rozvíjať kritické myslenie. 

3. Metódy overenia naučeného učiva  

budeme preferovať nasledovne 

a) výstupy z vyučovania prezentovať formou projektov na ročníkovej prezentácii formou 

prednášok, besied, výstav, workshopov, článkov v školskom časopise, 

b) školský program privíta všetky formy prezentácie naučeného učiva žiakmi, ktoré budú 

prínosom pre ich osobnostný rast a zároveň prínosom pre školu, 

c) aktívne zapájať žiakov do procesu hodnotenia. 

Školský program bude využívať: 

 integrované vyučovanie, 

 skupinové vyučovanie, 

 prácu v dvojiciach, 

 vyučovanie v rôznom prostredí, 

 organizovanie besied, konzultácií, exkurzií, športových aktivít, účelových kurzov, 

rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelaním – didaktické hry, účelové cvičenia v teréne, 

vlastné koncerty, výstavy s prezentáciou, zábavné popoludnia, kvízy, besiedky, doučovanie 

žiakov, 

 diferencované zadávanie domácich úloh a prípravu na vyučovanie. 

Z moderných koncepcií vyučovania, ktoré budeme preferovať vo vyučovaní, to budú 

kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie a projektové vyučovanie. 
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Konkrétne špecifické ciele každej vyučovacej hodiny: 

1. kognitívne (vzdelávacie, poznávacie, oblasť vedomostí, zručností, zbehlostí, poznávacích 

schopností, vnímanie, pamäť, myslenie, tvorivosť), 

2. afektívne (výchovné – citová oblasť žiaka, jeho postoja, hodnotová orientácia a sociálno- 

komunikatívne zručnosti), 

3. psychomotorické /(ozvíjajúce) zahŕňajú oblasť motorických zručností a návykov, za účasti 

psychických procesov, napríklad rozvoj pohybových zručností, technických zručností a 

podobne/. 

 

Školský program podporuje: 

 každú inováciu vyučovania pomocou dostupnej didaktickej techniky, vlastných 

učebných pomôcok. Veľký dôraz bude kladený na využitie IKT vo vyučovaní, zvlášť 

prezentácie názornosti a efektivity z jednotlivých predmetov. 

 výstupy a prezentácie projektov žiakov, 

 snahy učiteľa realizovať potreby žiakov, dobrovoľné doučovanie, motiváciu k učeniu 

pestrými formami, 

 kvalitnú samostatnú efektívnu prácu žiakov, učiteľ je pomáhajúci subjekt, žiak tvorí a 

pracuje, 

 každú cieľavedomosť každej časti vyučovacej hodiny a zvládnutie čo najväčšieho 

množstva učiva žiakmi v škole, ktoré vie prakticky aplikovať vo svojom živote, 

 orientáciu učiteľov na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, 

zvýšenie ich vnútornej motivácie a vylepšenie ich vyučovacích výsledkov, 

 

Učebné zdroje (učebnice, didaktická technika, materiálne zdroje) 
Na vzdelávanie sa podľa školského zákona (§ 13, ods. 1) používajú učebnice schválené 

ministerstvom školstva; používajú sa aj iné učebné texty, učebnice a pracovné zošity, ktoré sú 

v súlade s cieľmi a princípmi tohto zákona. 
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3. Začlenenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 
 

Integrované vzdelávanie znamená šancu pre všetkých žiakov. Škola bude vzdelávať žiakov so 

ŠVVP začlenením v bežných triedach jednotlivých ročníkov. Na škole pôsobí školská 

špeciálna pedagogička (Mgr. Anna Strhárska) a školská psychologička (PhDr. Eva Kitková). 

Vo vyučovaní kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému žiakovi. 

Z materiálnych podmienok sú zabezpečené učebné osnovy, učebnice, individuálne 

vzdelávacie programy. Triedny učiteľ a daný vyučujúci zisťuje vzdelávacie potreby žiakov a 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom zaisťuje odbornú diagnostiku v spolupráci si 

pedagogicko-psychologickou poradňou. Začlenenie sa realizuje na základe spolupráce tímu 

odborných zamestnancov školy (špeciálny pedagóg, školský psychológ, triedny učiteľ, 

rodičia, ostatní vyučujúci, poradkyňa pre proforient, výchovná poradkyňa). 

Na základe pozorovaní učiteľov a rozhovorov so zákonnými zástupcami, odporúča v 

spolupráci s vyučujúcimi psychologické vyšetrenie žiaka, na základe ktorého špeciálny 

pedagóg odporúča rodičom a riaditeľovi školy prijatie žiaka začlenením do bežnej triedy. 

Rodičia svojím podpisom odsúhlasujú pedagogické, psychologické, lekárske vyšetrenie 

(pedopsychiatrická, neurologické, endokrinologické, alergologické a pod.) svojho dieťaťa a 

zaradenie žiaka ako integrovaného/začleneného. Rodičia majú povinnosť informovať o 

výsledkoch psychologického, špeciálno-pedagogické vyšetrenia, ako aj o lekárskych 

vyšetreniach, o zmenách v zdravotnom stave a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mali 

vplyv na výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka. 

Škola má právo informácie spracovať vo svojej dokumentácii. 

Začlenený žiak navštevuje bežnú triedu podľa odporúčania záveru psychologického 

vyšetrenia, špeciálno-pedagogického vyšetrenia. 

Škola, špeciálny pedagóg, vyučujúci učiteľ pravidelne konzultuje s triednym učiteľom, 

zákonnými zástupcami a školským psychológom, CPPPaP a CŠPP. 

Škola organizuje školenie učiteľov za pomoci pracovníkov pedagogicko-psychologickej 

poradne vzhľadom k začleneným žiakom. 
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Podľa potreby triedy učiteľ a ostatní vyučujúci vypracujú individuálny vzdelávací program a 

individuálny vzdelávací plán na vyučovanie takýchto žiakov. 

K žiakom so ŠVVP patrí: 

 

1. žiak so zdravotným znevýhodnením: 

a) žiak so zdravotným postihnutím, 

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený, 

c) žiak s vývinovými poruchami, 

d) žiak s poruchou správania, 

a) žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým 

postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s 

viacnásobným postihnutím, výchova a vzdelávanie žiakov zo zdravotným znevýhodnením 

s mentálnym postihnutím variant A  uskutočňujeme: 

- v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov s rovnakým druhom 

zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže 

uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi školy; niektoré vyučovacie 

predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy; 

- ak rodič nesúhlasí s integráciou žiaka v špeciálnej triede, žiak sa vzdeláva 

v príslušnom ročníku spolu s ostatnými žiakmi školy a postupuje podľa 

vypracovaného individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím. 

V prípade vážneho ochorenia, keď zo zdravotných dôvodov nemôže žiak dochádzať do školy, 

riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a vyjadrenia     všeobecného  

lekára pre deti a dorast a odborného lekára rozhodne o individuálnom vzdelávaní. 

V spolupráci s triednym  učiteľom alebo ostatnými pedagógmi zabezpečí jeho      vzdelávanie 

minimálne 2 hodiny týždenne v škole, alebo  v domácom prostredí po dohode so    zákonným 

zástupcom. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu 
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skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, 

štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje:  

- údaje identifikujúce žiaka,  

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,  

- návrh hodnotenia.   

b) žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého 

charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach, 

c) žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou 

poruchou učenia, 

d) žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo 

sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia. 

 

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou)  

 Definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne 

stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje 

jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj 

osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový 

rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Špeciálne edukačné potreby žiaka sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, 

organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali osobitostiam 

žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného 

vývinu. 

Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre žiaka rodina: 

- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 

životného minima, 

- v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 
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- v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden 

z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie, 

- ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené 

miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.). 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie 

alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (napr. 

komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie), dosiahnuť primeraný rozvoj ich 

schopností. 

Uskutočňuje sa: 

- v školách v bežných triedach s individuálnym prístupom k žiakov zo SZP, 

- v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy, pričom niektoré (pre 

neho problémové) vyučovacie predmety môže žiak absolvovať v rámci individuálneho 

vzdelávacieho programu, 

- v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie; 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, najmä: 

- znížiť počet žiakov v bežnej triede, čím sa zvýši efektívnosť práce, umožní sa vyššia 

miera individuálneho prístupu k žiakovi, 

- pri vytváraní školských vzdelávacích programov vytvoriť atraktívne edukačné 

prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká žiaka, 

- realizovať programy orientované na intenzívnu spoluprácu s rodičmi (najmä 

rómskych) žiakov zo SZP, 

- zabezpečiť systém doučovacích aktivít pre zaostávajúcich žiakov (v spolupráci s OÚ, 

komunitnými centrami), 

- vytvoriť alternatívne učebné osnovy, ktoré bude môcť škola použiť pri prispôsobovaní 

obsahu výučby rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (redukcia 

obsahu, praktickejšia orientácia, učenie zážitkovou metódou, alternatívne formy 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

40 
 

vzdelávania – animácia),  

- implementovať ako súčasť školského vzdelávacieho programu vzdelávacie programy 

multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom. 

 

3. žiak s nadaním – žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v 

intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v 

porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho 

nadanie cielene rozvíja (§ 2 písm. k) až q) školského zákona). 

Za žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej škole je možné považovať len takého 

žiaka, ktorému príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zaradené v sieti škôl 

a školských zariadení vydalo po diagnostických vyšetreniach písomné vyjadrenie k 

školskému začleneniu (§ 11 ods. 9 písm. a) školského zákona). 

Podmienky pre začlenenie žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU)  

Zákonní zástupcovia (rodičia) žiaka so zdravotným znevýhodnením (ZZ) podajú riaditeľovi 

školy písomnú žiadosť o prijatie žiaka do školy a o vzdelávanie formou školskej integrácie. 

Ak už je žiak žiakom školy a jeho znevýhodnenie sa prejavilo neskôr, rodičia písomne 

požiadajú o zmenu formy vzdelávania – o školskú integráciu/začlenenie. Žiaka nemožno 

začleniť bez súhlasu rodičov. Podľa § 61 ods. 1; § 95 ods. 3 školského zákona o prijatí 

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) rozhoduje riaditeľ školy 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia 

dieťaťa. 

Na zistenie ŠVVP žiaka vykonajú odborní zamestnanci zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie (CPPPaP alebo CŠPP) odborné vyšetrenia. Žiakovi vydajú písomné vyjadrenie k 

školskému začleneniu (k školskej integrácii) – časť D4 tlačiva Návrh na prijatie žiaka so 

ŠVVP do špeciálnej školy, do základnej školy a do strednej školy (alebo na jeho vzdelávanie 

formou školskej integrácie v škole). 

Ak z diagnózy vyplýva, že je žiakom so ŠVVP a rodič s tým súhlasí, odporúča poradenské 

zariadenie evidovať ho ako žiaka so ŠVVP. Pri žiakovi, ktorý má ZZ takého charakteru, ktoré 

si nevyžaduje uplatnenie špeciálnopedagogických postupov a ďalších zdrojov vo vzdelávaní 
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v bežnej triede ZŠ, poradenské zariadenie nevydá odporúčanie evidovať ho ako žiaka so 

ŠVVP. 

Riaditeľ posúdi žiadosť rodičov, písomné vyjadrenie poradenského zariadenia a podmienky, 

ktoré v škole môže vytvoriť. Na základe nich sa rozhoduje o prijatí žiaka. Riaditeľ základnej 

školy (ZŠ) nemôže odmietnuť prijať a vzdelávať žiaka s diagnostikovanými ŠVVP, ktorý do 

tejto školy patrí podľa bydliska, pretože školská dochádzka je povinná pre všetky deti 

príslušného veku bez rozdielu. Riaditeľ prerokuje žiadosť s prizvanými osobami (napr. 

zástupca riaditeľa, školský špeciálny pedagóg, triedny učiteľ, budúci vyučujúci žiaka, 

výchovný poradca, vedúci vychovávateľ) a na zasadnutí pedagogickej rady. 

 

Návrh na prijatie 

Ak sa rozhodne riaditeľ školy žiaka prijať, triedny učiteľ ešte pred jeho prijatím vyplní údaje 

o žiakovi v tlačive „Návrh“ (časti A, B, C, D1, D2, D3, E). „Návrh“ je súčasťou 

dokumentácie žiaka so ŠVVP (body 1, 4 pokynov na vyplnenie tlačiva). Ešte pred prijatím 

žiaka riaditeľ školy poučí rodiča o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (v zmysle 

§ 61 Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ods. 1 školského zákona). Písomná podoba 

informovaného súhlasu a podpis rodiča je v „Návrhu“ v časti E. 

Riaditeľ rozhoduje o prijatí žiaka do školy, včítane žiaka so ŠVVP (podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vydá rozhodnutie o prijatí. Ak sa 

ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena 

formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ 

školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva. Pred prijatím žiaka mu škola 

vytvorí podmienky na vzdelávanie primerane k jeho ŠVVP. Podľa § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR 

č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov triedny učiteľ usmerňuje 

utváranie podmienok vzdelávania žiaka so ŠVVP, ktorý je začlenený do triedy v spolupráci so 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie. 

Podľa potreby zabezpečí učebné texty, kompenzačné pomôcky, technické úpravy v triede. 

Riaditeľ školy vytvorí pracovné miesto školského špeciálneho pedagóga, prípadne asistenta 
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učiteľa alebo zabezpečí pravidelnú spoluprácu so špeciálnym pedagógom v poradenskom 

zariadení. Triedny učiteľ vypracuje začlenenému žiakovi individuálny výchovno-vzdelávací 

program (IVVP). Učitelia (asistenti, vychovávatelia), ktorí sa budú podieľať na výchovno-

vzdelávacom procese žiaka, sa už vopred dôkladne zoznámia s jeho dokumentáciou, so 

závermi odborných vyšetrení, s diagnózou a prognózou žiaka, s odporúčaniami poradenského 

zariadenia a so vzdelávacím programom (VP) podľa druhu ZZ, ktorý je súčasťou štátneho 

vzdelávacieho programu (ŠVP). 

 

Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu začleneného žiaka 

Úprava podmienok vzdelávania žiaka so ZZ závisí od zistenia jeho špeciálnych potrieb počas 

odborných vyšetrení. Pred prijatím takéhoto žiaka musí riaditeľ školy uvážiť, či v škole má 

alebo bude môcť vytvoriť také individuálne podmienky, aké žiak potrebuje. Podľa § 7 ods. 5 

školského zákona, ak škola vzdeláva začlenených žiakov so ŠVVP, vytvára pre nich 

podmienky prostredníctvom IVVP alebo prostredníctvom VP určených pre školy, ktoré 

vzdelávajú žiakov so ŠVVP. Podľa § 6 ods. 4 písm. p) školského zákona ŠVP obsahujú aj 

osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP, najmä materiálne a 

personálne, vrátane špeciálnej kompenzačnej, rehabilitačnej, didaktickej a audiovizuálnej 

techniky vyžadovanej vzhľadom na príslušný druh a stupeň zdravotného postihnutia. Všetky 

úpravy podmienok pre konkrétneho žiaka uvedie triedny učiteľ v jeho IVVP. 

 

Personálne podmienky 

Predpokladom úspechu začlenenia žiaka so ŠVVP je zabezpečenie kvality a rozsahu odbornej 

starostlivosti. Riaditeľ školy zaobstará pre žiaka podľa potreby odbornú starostlivosť v 

spolupráci s poradenským zariadením. V prípade potreby je vhodné nadviazať spoluprácu aj s 

poradenským zariadením zameraným na určité postihnutie (zrakové, sluchové a pod.). Podľa 

§ 30 ods. 6 školského zákona v ZŠ môže pôsobiť asistent učiteľa, podľa § 16 zákona 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogický asistent môže byť asistentom 

učiteľa. Zriadenie pracovného miesta asistent učiteľa a ich počet  v škole nie je viazané na 

počet žiakov so ZZ v triede, ale na stupeň a mieru ich postihnutia. Pri vyššom počte 
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začlenených žiakov (nad 20) škola zabezpečí aj činnosť školského špeciálneho pedagóga, 

prípadne aj školského psychológa.  

 

Priestorové podmienky 

Pre žiakov so ZZ je nevyhnutné upraviť prostredie v triede aj mimo triedy. Umiestniť ich v 

triede podľa ich ŠVVP, ak je to potrebné, zabezpečiť špeciálne upravený nábytok. Potrebné 

úpravy prostredia triedy sú uvedené v jednotlivých VP podľa druhu ZZ, ktoré boli schválené 

MŠ SR a sú súčasťou ŠVP.  

Materiálno-technické podmienky. Aké kompenzačné pomôcky žiak potrebuje, uvádzajú: 

a) správa z jeho špeciálnopedagogického alebo psychologického vyšetrenia, Začlenenie deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

b) vzdelávací program podľa druhu ZZ, 

c) pokyny pre školských koordinátorov a administrátorov žiakov so ZZ k testovaniu žiakov 9. 

ročníka ZŠ; úpravy textu, učebné a kompenzačné pomôcky, ktoré žiak so ZZ môže používať 

počas testovania, má mať možnosť používať počas celej dochádzky do ZŠ. 

Každý žiak so ŠVVP nevyžaduje kompenzačné pomôcky. Ak ich žiak potrebuje, zapracujú sa 

do jeho IVVP. CŠPP sa podieľa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a 

špeciálnych učebných pomôcok žiakom o zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými 

poruchami podľa ich individuálnych potrieb, učí ich tieto pomôcky využívať a prehodnocuje 

ich účinnosť využívania u užívateľa. 

 

Psychohygienické podmienky 

V triede so žiakmi so ZZ sa učiteľ usiluje o adekvátne psychohygienické podmienky (správnu 

skladbu rozvrhu hodín, vhodné osvetlenie, podľa možnosti vylúčenie rušivých vplyvov, 

primeranú teplotu v miestnosti, vetranie, prípadne čističku vzduchu, relaxačné prestávky a 

pod.). 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 
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Pri žiakoch so ZZ je potrebné ešte viac dbať na bezpečnosť v škole ako pri intaktných 

žiakoch, a to počas vyučovania, prestávok, počas výchovy, v dielni, na školskom dvore, pri 

prechádzkach, výletoch. Zvlášť dbať na bezpečnosť pri manipulácii s ostrými predmetmi. 

Výchovno-vzdelávací proces v triede so začlenenými žiakmi. Do triedy ZŠ môžu byť prijatí 

žiaci so ŠVVP, resp. im môže byť zmenená forma výchovy a vzdelávania v priebehu školskej 

dochádzky a vo vzdelávaní postupujú vo vzdelávaní ako individuálne začlenení. Uvedení 

žiaci môžu byť žiakmi s rôznymi druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia. Z tohto 

dôvodu je potrebné premyslieť ciele vyučovacej hodiny aj vo vzťahu k začleneným žiakom. 

Učiteľ informuje jasne a zrozumiteľne aj začlenených žiakov o výchovno-vzdelávacích 

cieľoch, ak sú iné ako pre ostatných žiakov triedy. Ak žiaci postupujú v odporúčanom 

vyučovacom predmete podľa upravených učebných osnov, obsah učebnej témy je v súlade 

s modifikovanými učebnými osnovami. Žiaci majú právo na zisťovanie úrovne pochopenia 

učiva, postupu riešenia úlohy poskytnutím spätnej väzby a v prípade neporozumenia na 

predĺžený výklad, vysvetlenie. Učiteľ zohľadňuje ŠVVP žiakov tým, že postupuje tak, aby 

zmierňoval poruchu, postihnutie a edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú, napr. 

rozvíjaním individuálnych schopností a predpokladov žiakov tak, aby si osvojili vedomosti, 

zručnosti a návyky, ktoré využijú v osobnom živote, sústredením sa na oblasti, v ktorých by 

mohol žiak dosiahnuť úspech, rozvíjaním poškodených, obmedzených funkcií, zručností a 

schopností žiakov s viacnásobným postihnutím, uplatňovaním špeciálnych metód vyučovania, 

špeciálnych pedagogických postupov, využívaním terapeutických techník alebo ich prvkov a 

využívaním špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok. Uplatňuje individuálny 

prístup k žiakom, diferencuje úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti 

a zručnosti žiakov. Rešpektuje individuálne učebné a pracovné tempo žiakov. Účelne využíva 

kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky a umožňuje žiakom s nimi pracovať podľa 

odporúčaní zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Učiteľ vytvára a podporuje 

pozitívnu a priaznivú atmosféru v triede rešpektovaním osobnosti žiakov, vyjadruje pozitívne 

očakávania v plnení úloh, reaguje povzbudzujúco, podporuje ich sebadôveru, akceptuje právo 

žiakov robiť chyby, nepoužíva znevažujúce vyjadrenia, poznámky a vedie žiakov k 

tolerantnosti. Rozvíja poznávacie kompetencie žiakov so ŠVVP sprístupňovaním poznatkov 

zrozumiteľným spôsobom s dôrazom na vytváranie základných pojmov, správnych predstáv, 

postupov, praktických činností. Učiteľ kladie otázky podnecujúce záujem, zvedavosť žiakov, 
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zadáva úlohy na aktívne vnímanie, koncentráciu pozornosti, pochopenie. Zadáva úlohy na 

aplikáciu podľa schopností, možností a predpokladov žiakov so ŠVVP. Učiteľ rozvíja 

kompetencie žiakov k celoživotnému učeniu sa tým, že využíva priebežné hodnotenie 

verbálne, motivačné, chváli žiakov za úsilie, oceňuje ich pokroky v učení aj vzhľadom na 

predchádzajúce výkony. Pri uplatňovaní klasifikácie postupuje učiteľ v súlade s 

odporúčaniami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a prílohy č. 2 k metodickému 

pokynu na hodnotenie žiakov ZŠ, zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v ZŠ. Výsledky učebnej činnosti žiakov hodnotí podľa požiadaviek stanovených 

v IVVP. Ak je napr. odporúčané uprednostňovať ústnu formu hodnotenia pred písomnou, 

odporúčanie rešpektuje. Žiakom s ADD/ADHD zadáva z dôvodu krátkodobej koncentrácie 

menej úloh napr. pri písomných prácach, uprednostňuje napr. testovú formu hodnotenia. 

Žiakovi s dysgrafiou napr. nehodnotí úroveň písomného prejavu. Vedie žiakov k aktívnemu 

vyjadrovaniu sa. Pri práci s textom môže napr. žiakom s dyslexiou zadať kratší text s 

vyznačením kľúčových slov. Učiteľ rozvíja pracovné návyky a zručnosti žiakov primerane 

k ich druhu a stupňu ZZ. Vytvára príležitosti na prezentovanie postojov, názorov a skúseností 

žiakov. Zadáva aj úlohy vyžadujúce od žiakov vzájomnú spoluprácu a pomoc, aplikuje 

kooperatívne vyučovanie, čím rozvíja sociálne kompetencie žiakov so ŠVVP. Vo vzťahu k 

cieľu vyučovacej hodiny uplatňuje napr. skupinové vyučovanie, do skupín začlení aj žiakov 

so ŠVVP.   

 

Overovanie vedomostí, hodnotenie a klasifikácia 

Pri overovaní vedomostí, hodnotení a klasifikácii žiaka so ZZ je potrebné: 

1. dodržať § 55 ods. 4 školského zákona – pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými 

poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo 

postihnutie; 

2. dodržať zásady z prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ; 

3. vychádzať z odporúčaní poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka; 

4. vychádzať z odporúčaní príslušného VP pre žiaka so ZZ. 

Overovanie vedomostí 

Podmienky a formy overovania vedomostí pri jednotlivých druhoch ZZ uvádzajú najmä 

príloha č. 2 MP č. 22/2011 a VP podľa druhu ZZ, ktoré sú súčasťou ŠVP. Spôsob overovania 
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vedomostí žiaka sa uvedie v jeho IVVP! U žiaka so ZZ, ktorý má výrazné rozdiely vo 

výkonoch v ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho 

výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov (bod 4 

prílohy č. 2 metodického pokynu). Pri overovaní vedomostí v ZŠ má mať žiak so ZZ možnosť 

používať rovnaké pomôcky ako pri Testovaní 9. 

 

Hodnotenie a klasifikácia 

Informácie o hodnotení a klasifikácii žiakov ZŠ, aj žiakov so ŠVVP, uvádza § 55 – 58 

školského zákona. V procese hodnotenia (podľa MP č. 22/2011) učiteľ uplatňuje primeranú 

náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči 

žiakovi. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti 

žiaka (čl. 1 ods. 8). Podklady na hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov a správania 

žiaka získava učiteľ (okrem iného) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými 

ťažkosťami a poruchami (čl. 2 ods. 1 písm. e). Hodnotenie správania začleneného žiaka so 

ŠVVP s poruchami pozornosti, s poruchami správania sa posudzuje s prihliadnutím na jeho 

druh ZZ v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so 

školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka (čl. 9 ods. 4). Začlenený žiak 

so ZZ sa hodnotí podľa Zásad hodnotenia žiaka so ZZ začleneného v ZŠ, ktoré tvoria prílohu 

č. 2 k MP č. 22/2011. Príloha obsahuje všeobecné zásady aj špecifiká hodnotenia žiakov 

podľa druhu postihnutia. Všeobecné zásady hodnotenia žiaka so ZZ sú uvedené v 

jednotlivých VP podľa druhu ZZ, ktoré sú súčasťou ŠVP. Individuálny výchovno-vzdelávací 

program obsahuje všetky informácie o špecifických postupoch hodnotenia učebných 

výsledkov a správania žiaka! U žiaka s diagnostikovanou poruchou aktivity a pozornosti 

možno v prípade závažného porušovania školského poriadku (napr. neospravedlnené hodiny, 

fyzické ubližovanie iným osobám, vulgarizmy a pod.) pristúpiť po konzultácii s poradenským 

centrom k hodnoteniu a klasifikácii správania zníženou známkou zo správania. 

 

Vysvedčenie 
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Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri polročnom a koncoročnom hodnotení 

žiaka so ZZ sa používa rovnaké tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

Postup do vyššieho ročníka. 

Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii 

nemôže opakovať ročník. 

 

Ukončenie začlenenia 

V niektorých prípadoch dochádza k ukončeniu začlenenia. Ak sa zmení zdravotný stav žiaka, 

ktorého ZZ nemalo trvalý charakter a poradenské zariadenie odporúča prestať ho evidovať 

ako začleneného. Ak rodič požaduje ukončenie začlenenia napriek tomu, že dôvod 

nepominul, škola a poradenské zariadenie upozornia rodiča, že ak sa na žiaka začnú klásť 

vyššie požiadavky, rovnaké ako na intaktných žiakov, môže to zhoršiť jeho prospech, 

v krajnom prípade ohroziť postup do vyššieho ročníka. Ak rodič nástojí, začlenenie sa ukončí 

na žiadosť rodičov, napriek nesúhlasu poradenského zariadenia.  

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom so zdravotným 

znevýhodnením špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a saturovanie ich 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

- zaradiť do školských vzdelávacích programov škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so 

zdravotným znevýhodnením, špecifické predmety, ktorými možno žiakovi, 

vzdelávanému formou školskej integrácie, nahradiť voliteľné predmety alebo iné 

vyučovacie predmety, podľa odporúčania školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie; 

- podľa druhu zdravotného znevýhodnenia a individuálnej potreby uplatňovať 

alternatívne formy komunikácie (posunkový jazyk, Braillovo písmo, alternatívna 

augmentatívna komunikácia); 

- umožniť rozdelenie triedy na 2 skupiny v prípade začlenenia žiakov s poruchami 

správania; 

- dať možnosť učiteľovi flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru vyučovacej hodiny 

zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú 

dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia; 
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- vypracovať individuálny vzdelávací program v prípade, že žiak nemôže vzhľadom na 

svoje zdravotné znevýhodnenie plniť požiadavky príslušného vzdelávacieho programu 

v špeciálnej škole alebo špeciálnej triede. 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach 

(integrované vzdelávanie): 

- zabezpečiť odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky 

zodpovedajúce individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež 

systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie alebo špeciálnou školou; 

- vypracovať individuálny vzdelávací program pre začleneného žiaka, za ktorý 

zodpovedá triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu, školským 

špeciálnym pedagógom a školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; 

- využívať disponibilné hodiny na zavedenie špecifických predmetov, príp. na 

individuálne alebo skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiaci vzdelávajú 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu; 

- vyučovať za pomoci školského špeciálneho pedagóga žiakov so zdravotným 

znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách na vyučovaní alebo mimo triedy, 

pričom obsah, formy a postup vyučovania sa konzultuje s príslušným učiteľom; 

- zabezpečiť v rámci vyučovania možnosť individuálnej práce s vybranými žiakmi 

prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, logopéda, 

školského psychológa s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo 

reedukácie postihnutia, narušenia. 

Kompletný obsah a špecifiká vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením sa 

nachádzajú v nasledujúcich vzdelávacích programoch zverejnených na stránke: 

www.statpedu.sk. 
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4. Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie 

oblasti. Je možné ich realizovať viacerými formami - ako integrovanú súčasť vzdelávacieho 

obsahu oblasti vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov a ako samostatný učebný 

plán. Vhodná je forma projektu. 

Každá prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať svoje schopnosti, spolupracovať v 

skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, naučiť sa prezentovať svoju prácu 

písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii.  

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 

ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, 

overiť ju a pod. 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný 

a zodpovedný život. Znamená to študijný vývin žiakov, rozvíjanie osobnostného a sociálneho 

vedomia, ktoré spätne rozvoj podporujú. Je potrebné, aby žiak o sebe rozmýšľal získaval 

sebareflexiu spoznával sám seba, svoje dobré a zlé stránky. 

S týmto zameraním fungujú na našej škole rovesnícke skupiny, ktoré vo svojom programe 

uplatňujú metódy na rozvoj osobnosti. 

Pri didaktických hrách a vzájomných rozhovoroch sa žiaci naučia uplatňovať svoje práva, 

rešpektovať názory druhých, udržiavať dobré medziľudské vzťahy a vedieť navzájom 

spolupracovať. 

Šikanovaniu, agresivite sa pedagógovia venujú zvlášť v etickej výchove a o škodlivosti 

užívaniu známych návykových látok sa vedú rôzne besedy a aktivity. 

Výchovno-vzdelávací proces v našej škole je zameraný, aby si žiaci udržiavali kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjali osobný a sociálny život v príjemnom rodinnom prostredí. 

Prierezová téma - osobnostný a sociálny rozvoj- sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami 

a popoludňajšími aktivitami, pričom sa pri ich uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby 
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žiakov, napríklad zapájanie sa do prípravy rôznych programov a akcií. Nevyhnutné je, aby sa 

všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, 

diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 

Plány našej školy na nasledujúci školský rok 

- činnosť Rovesníckej skupiny so žiakmi 

- nácvik programu - Vianočná besiedka, Deň matiek 

- pripraviť školský časopis - Kométa 

- spoločné akcie - lyžiarsky výcvik, škola v prírode, medzinárodný deň detí,  

- realizovať krúžkovú činnosť 

- aktívne pracovať v programe Zelená škola 

Cieľom je: 

 porozumel sebe a iným;  

 optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;  

 uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;  

 osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce; 

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;  

 rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom živote.  

Žiaci sa naučia: 

 identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

 navrhnúť postup riešenia problému, 

 získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 

 na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 

 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 

 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
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 prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

 poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného 

postoja, 

 využívať rôzne typy prezentácií. 

 

Multikultúrna výchova 

Nevyhnutnosť multikultúrnej výchovy u nás vyplýva z niekoľkých sociálnych faktov 

súčasného Slovenska. Ekonomika, politika a médiá sa dnes rozvíjajú v globálnych rozmeroch 

(globalizácia), v dôsledku čoho sa kultúry stretávajú na celosvetovej báze. Slovenská 

republika vstúpila do EÚ a do schengenského priestoru, čím sa otvorila pre každodennú 

kultúrnu výmenu s európskym priestorom (od turistiky, možnosti štúdia a práce v zahraničí až 

po mediálny trh a trh so spotrebným tovarom). V kolektívnom vedomí občanov Slovenska 

pretrvávajú nevyriešené predsudky a stereotypy (napr. mýty a stereotypy o vzťahoch 

Slovákov a Maďarov, o charaktere Rómov alebo Čechov, xenofóbne vzťahy k cudzincom). 

Postupuje vnútorná diferenciácia slovenskej spoločnosti (rastie sebauvedomenie regiónov, 

rôznych alternatívnych kultúr, ako napr. homosexuáli, ekológovia). Narastá migrácia občanov 

Slovenska i cudzincov (turistika, zahraničné firmy). Zvyšuje sa počet príslušníkov tzv. 

nových menšín v SR (Vietnamci, Číňania, Albánci, Rusi a iní). Posilňuje sa etnické, 

regionálne a iné kultúrne uvedomenie rôznych sociálnych skupín.  

Cieľom multikultúrnej výchovy je rozvoj: 

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti, 

 spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, 

 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.  

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, 

aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci 

rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál /ISCED 1, ISCED2/. 
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Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. V škole využívame najmä odporúčané metódy: zážitkové 

učenie, skúsenostné metódy vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou 

rôznorodosťou. Multikultúrna výchova kladie aj základy pre budúce samostatné kritické 

myslenie žiakov. Pri realizácii multikultúrnej výchovy sa snažíme rešpektovať lokálne 

podmienky a snažíme sa o spoluprácu s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi 

organizáciami v regióne. 

Plány našej školy na nasledujúci školský rok 

1. Novinky vo svete 

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa 

Termín: september 2017– jún 2018 

Priebeh: Na vybranej triednickej hodine oboznámiť žiakov s dianím vo svete, ktoré majú 

vplyv aj na Slovensko. Viesť rozhovor ako vnímajú migráciu ľudí (príčiny migrácia, prípadne 

navrhnú spôsob riešenia), v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie 

posilniť rozvoj európskeho povedomia (opýtať sa ich aké krajiny sú súčasťou Európskej únie, 

čo pre Slovensko znamená členstvo). Učiteľom môže pomôcť aj stránka www.iuventa.sk – 

štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Zodpovední: triedni učitelia 

2. Deň ľudských práv 

Cieľová skupina: – všetci žiaci 

Termín: 8. december 2017 

Priebeh: Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv (Human Rights Day). Bol 

vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento 

deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Pri tejto príležitosti si učitelia, vychovávateľky 

a žiaci pripomínajú ľudské práva, Dohovor o právach dieťaťa - práva detí v každodennom 

živote, ako aj ich nerešpektovanie spôsobom - beseda, videá, obrázky, zážitkové hry, 

vytvorenie projektu. Možnosť zapájať sa do Olympiády ľudských práv- www.olympiady.sk, 

www.olp.sk 

Zodpovední: všetci učitelia 
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3. Rozhovory so žiakmi školy na tému migrácia alebo pohyb z miesta na miesto 

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa 

Termín: september 2017- jún 2018 

Priebeh: viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti. Podnecovať 

a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, s ktorými môžu prísť do 

styku. Rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si a 

zachovávaní vlastnej kultúrnej identity. Vhodné je využívať zážitkové a kooperatívne metódy 

- rozvoj kritického myslenia, môžu využívať videá, obrázky, hra rolí... 

Zodpovední: triedny učitelia 

Ďalšie zdroje: 

- Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

- Všeobecná deklarácia ľudských práv 

- Dohovor o právach dieťaťa a iné. 

 

Environmentálna výchova 

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej 

témy je: 

 osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

organizmy a ich životné prostredie;  

 rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;  

 rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

 poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

životného prostredia;  

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

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje 

životné prostredie.  

 rozvíjal si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka 

k životnému prostrediu; 

 rozvíjal spoluprácu v pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej úrovni; 
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V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu; 

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti; 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu; 

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby; 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia; 

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu; 

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu; 

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

V dvojročnom certifikačnom období škola opakovane získala medzinárodný certifikát Zelená 

škola (súčasťou celosvetovej siete Eco-School). Cieľom tohto programu je realizovať 

environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k 

šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na 

životné prostredie. 

Aj v školskom roku 2016/2017 škola obhájila a získala medzinárodný certifikát Zelená škola 

už po 12-tý krát.  

Tento program je v súčasností aj plánom práce prierezovej témy environmentálna výchova. 

Hlavnou myšlienkou tohto programu je participácia, teda zapájanie a spolupráca čo 

najširšieho okruhu – od žiakov, pedagógov, nepedagogických zamestnancov, rodičov, 

občanov, poslancov, či iných fyzických a právnických osôb v obci. Cieľom je prienik tejto 

prierezovej témy do širšej komunity, aj za brány školy. Najdôležitejšou hybnou silou 

programu sú žiaci, ktorí pracujú v Kolégiu Zelenej školy pod vedením koordinátorky.  

Plán akcií na tento školský rok je súčasťou plánu Zelenej školy. 

Aktivity školy:  
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Všetky aktivity sa realizujú v rámci environmentálnych projektov, do ktorých je škola 

zapojená. Projekty školy: Zelená škola, Biozáhrada, Vráťme život obecným potokom a 

Riečne hliadky. Ďalšími akciami sú Jesenné slávnosti, Jarné slávnosti, Zber druhotných 

surovín, Tekvicová slávnosť, Deň vody, Dni Zeme, Exkurzia do ČOV, Svetový deň životného 

prostredia, triedenie odpadu, výtvarná súťaže - Európa v škole. 

 

Mediálna výchova 

Mediálna výchova je na našej škole začlenená do výchovno-vzdelávacieho systému školy. Je 

súčasťou slovenského jazyka a literatúry, informatiky, hudobnej výchovy, anglického jazyka, 

prírodovedy, vlastivedy. Mediálnu výchovu aplikujeme aj do vzdelávacích oblastí. Je to 

oblasť jazyk a komunikácia, konkrétne do predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Cieľom je, aby si žiak: 

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;  

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov;  

 nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií.  

 

Na vyučovacích hodinách je súčasťou obsahu filmová a televízna rozprávka, rozhlasová hra a 

film, vytvorenie pracovných listov, power-pointové prezentácie. Učiteľ ich vhodne používa 

na hodinách. Žiaci sa naučia pracovať s najnovšími komunikačnými technológiami, s 

počítačom a internetom. Žiaci sa naučia vyhľadávať informácie z internetu na vyučovacej 

hodine. 

Počas školského roka 2017/2018 sa na našej škole uskutočnia viaceré plánované mediálne 

akcie a vystúpenia našich žiakov. Najvýznamnejšie z nich sú: Jesenné a Jarné slávnosti, 

Október – mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek, recitačná súťaž 

Hviezdoslavov Kubín, návšteva divadiel alebo koncertov. 

Mediálna výchova je súčasťou aj záujmových krúžkov. Hlavným cieľom mediálnej výchovy 

je naučiť žiakov aktívne sa zapájať do mediálnej komunikácie, zorientovať sa v ponuke 

mediálnych produktov, získať a uplatniť základné poznatky o úlohe a fungovaní médií v 
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spoločnosti, naučiť sa kritickému mysleniu vo vzťahu k médiám a naučiť sa pozitívne 

využívať média v prospech výchovy. 

 

Ochrana života a zdravia 

Prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov 

ŠVP a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a 

účelových cvičení. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka 

a prírody. Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do iných 

vzdelávacích oblastí ŠVP. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a 

zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri 

pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Ciele: 

 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.  

 

Ochrana života a zdravia nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou výchovy a 

vzdelávania žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, 

praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života a 

zdravia a života iných ľudí. Na konci 4. ročníka v ZŠ by mali žiaci teoreticky a prakticky 

ovládať vybrané úlohy: 

- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana; 

- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť základnú prvú pomoc; 

- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode; 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

57 
 

- vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a 

odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. 

Obsah a realizácia učiva: 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom: 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

- zdravotná príprava 

- pohyb a pobyt v prírode 

Organizačné formy: 

Didaktické hry 

- v 1. – 4. ročníku 

- konajú sa v prírode 1- krát v roku, v trvaní 5 hodín 

- predtým realizujeme deň prípravy, najmä na teoretickú časť v rozsahu 4 hodín podľa 

náročnosti plánovaných činností. 

Plán na školský rok 2017/2018: 

- máj 2018: Plavecký výcvik 

- máj 2018: Mobilný odber krvi 

- jún 2018: Didaktické hry 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu má výrazne interdisciplinárny charakter, pretože sa 

dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, 

psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych 

vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote. 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej 

osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, 

sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak 

vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia. 

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

 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  
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 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (každodennom) živote.  

 

Aktivity v školskom roku 2017/2018 

- Deň matiek 

- Okružný beh  - Oco, mama nefajči 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Zámerom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť 

žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Výučba sa 

uskutočňuje ako prierezová téma najmä v rámci predmetov prvouka, prírodoveda  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.  

 

Aktivity školy:  
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Cvičenie v prírode, Didaktické hry, OŽZ – účelové cvičenie, zážitkové učenie na dopravnom 

ihrisku, organizácia OK a KK súťaže „Na bicykli bezpečne“, výtvarná súťaž s tematikou 

dopravy, besedy s policajtmi, exkurzie, výlety, dopravný krúžok. 

 

Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je prierezovou témou v predmetoch na 1. stupni základnej školy. 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti. 

Cieľom je získané vedomosti a zručnosti vedieť aplikovať pri každodenných finančných 

rozhodnutiach a činnostiach. 

Témy sú rozdelené do šiestich kategórií finančnej gramotnosti:  

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

2. Plánovanie, príjem a práca 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

4. Úver a dlh 

5. Sporenie a investovanie 

6. Riadenie rizika a poistenie 

Aktivity školy:  

Matematické súťaže (Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický  klokan), 

matematický krúžok, zber druhotných surovín + výkup, príprava a predaj školského časopisu, 

verejné zbierky – Deň narcisov, Biela pastelka,  burzy kníh, vianočná a veľkonočná predajná 

výstava a iné aktivity. 

 

 

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 
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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, alebo sa môže realizovať prostredníctvom voliteľného vyučovacieho predmetu. 

Vhodnými formami sú tiež 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.  

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

 rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu;  

 vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;  

 rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. 

Aktivity školy:  

exkurzie, zážitkové učenie, besedy, vystúpenia, tvorba prezentácií, výstavky, súťaže, krúžky, 

súťaž v prednese povesti – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Fašiangy – ľudové zvyky 

a obyčaje, Deň múz – ľudová pieseň z nášho regiónu, Marec , mesiac knihy – zameraný na 

tvorbu regionálnych autorov, návšteva knižnice, beseda so spisovateľom, Deň remesiel – 

návšteva Uličky remesiel v Košiciach, umelecké krúžky, súťaž vo vlastnej literárnej, 

hudobnej a výtvarnej tvorbe – Budimírske studničky.  
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5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov postupujeme podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011. Žiakov so ŠVVP hodnotíme podľa 

Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia 

ZŠ §55 ods.4 zákona č. 19/2015 Z. z.. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv žiakovho 

znevýhodnenia na jeho školský výkon. Budeme prihliadať na to, aby sme odlišovali 

hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

Systém hodnotenia žiakov ISCED 1 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom 

ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Základným dokumentom, ktorým sa budeme riadiť, sú 

Metodické pokyny na hodnotenie žiakov ZŠ č. 22/2011. V triedach, v ktorých je väčší počet 

žiakov zo SZP učiteľ prihliada na túto skutočnosť. Môže znížiť obsah učiva (maximálne 10 

%), náročnosť písomných, kontrolných prác a diktátov. Musí byť však zachovaný predpísaný 

tematický obsah.  
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1  Hodnotenie prospechu žiakov na I. stupni  ISCED 1 

 

1.1. Hodnotenie v 0. – 1. ročníku 

Po prerokovaní na PR a RŠ dňa 30.8.2017  riaditeľka školy rozhodla o hodnotení a 

klasifikácii  nasledovne:  

V nultom a v 1. ročníku sa zavádza slovné hodnotenie.   

Predmet Etická výchova/Náboženská výchova sa neklasifikuje. Na vysvedčení i v triednom 

výkaze sa uvedie – absolvoval/-a. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre nultý a pre prvý ročník 

základnej školy bude hodnotiť slovne týmito stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky. 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Odmenou za usilovnosť žiaka je pozitívna pečiatka. Zo všetkých predmetov píše učiteľ 

priebežne, podľa potreby, krátke hodnotenie do zošita. Na vysvedčení  v časti Slovný 

komentár zhodnotí celoročnú prácu žiaka (s dôrazom na kladnú motiváciu a na celkový 

osobnostný rast dieťaťa). 

 

1.2. Hodnotenie v 2. – 4. ročníku 

Po prerokovaní na PR a RŠ dňa 30.8.2017 riaditeľka školy rozhodla o hodnotení a klasifikácii  

nasledovne:   

V 2. – 4. ročníku sa všetky predmety budú klasifikovať.   
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Predmet Etická výchova/Náboženská výchova sa neklasifikuje. Na vysvedčení i v triednom 

výkaze sa uvedie – absolvoval/-a. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka 

získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:  

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi 

a pracovníkmi poradenských zariadení, 

e) rozhovormi so žiakom a zástupcami žiaka. 

 

Žiak by mal byť v polročnom hodnotiacom období vyskúšaný aspoň 2-krát ústne, 

písomne alebo prakticky t. j. pri klasifikácii musí mať minimálne 2 známky z predmetu 

v každom polroku. 

Učiteľ je povinný viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka. 

 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre 2. – 4. ročník základnej 

školy bude hodnotiť známkou týmito stupňami: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 
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Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo  pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.  Uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj  písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je  nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je  nesamostatný pri 
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využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita  výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Žiakom, ktorí sú v niektorom predmete neklasifikovaní (nehodnotení), sa na vysvedčení 

a v katalógovom liste uvedie namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia 

slovo: 

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych 

dôvodov nepracoval, 

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval, 

c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je 

neprospel. 

 

Žiaci 2. – 4. ročníka píšu 4-krát ročne písomné práce s časovou náročnosťou do 20 minút. 

Zostavujú ich učitelia príslušných predmetov a sú v súlade s prebratým učivom. Hodnotené sú 

bodovou stupnicou. Vhodnosť zadaní písomných prác je prehodnotená na zasadnutiach MZ. 

Výsledky písomných prác sú porovnávané so vzdelávacími štandardmi a ich úspešnosť, 

prípadne nedostatky sú predmetom rokovaní MZ. 

 

SLOVENSKÝ  JAZYK A LITERATÚRA 

Diktáty 
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ročník počet diktátov 

1. 1 

2.  10 

3.  10 

4. 10 

 

 

Klasifikačná stupnica pre diktáty pre 1., 2., 3., 4. ročník – prvý polrok                           

počet chýb známka 

0 - 2 1 

3 - 4 2 

5 - 7 3 

8 - 10 4 

11 a viac 5 

 

 

Klasifikačná stupnica pre diktáty pre 4. ročník – druhý polrok                           

počet chýb známka 

0 - 1 1 

2 - 4 2 
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5 - 7 3 

8 – 10 4 

11 a viac 5 

 

 

Písomné práce 

ročník štvrťročné práce výstupné testy 

1. 0 jún 

2. 4 jún 

3. 4 jún 

4. 4 jún 

 

 

 Hodnotenie písomných prác 

percentá známka 

100 - 90 1 

89 - 75 2 

74 - 55 3 

54 - 30   4 

29 - 0 5 
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V slovenskom jazyku sa v 2. – 4. ročníku sa budú písať pravopisné cvičenia zamerané na 

upevňovanie preberaného učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. Neznámkujú sa ani 

nácvičné diktáty. O správnosti  sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov. Vstupné 

diktáty a testy  neklasifikujeme. 

 

MATEMATIKA 

Hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť daný problém, úprava 

a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní, písomné práce na záver prebratého tematického celku, 

rozcvičky a bleskovky, ústne pamäťové počítanie, presnosť a estetiku rysovania. 

 

Písomné práce 

ročník štvrťročné práce výstupné testy 

1. 0 jún 

2. 4 jún 

3. 4 jún 

4. 4 jún 

 

 

Hodnotenie písomných prác 

percentá známka 

100 - 90 1 

89 - 75 2 
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74 - 55 3 

54 - 30   4 

29 - 0 5 

 

 

Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami. 

Povinné: polročná, koncoročná veľká písomná práca. 

Nepovinné sú bleskovky. 

 

PRVOUKA/PRÍRODOVEDA 

V 2. ročníku je predmet prvouka a v 3. a 4. ročníku prírodoveda. 

Hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, úprava a vedenie 

zošita, projekty, aktivitu na vyučovaní, písomné práce na záver prebratého tematického celku.  

 

Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami. 

Povinné: kontrolné práce po tematických celkoch, ústne skúšanie. 

Nepovinné: projekty na ľubovoľnú tému k prebratému učivu, úprava zošitov. 

 

VLASTIVEDA 

Hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, úprava a vedenie 

zošita, projekty, aktivitu na vyučovaní, orientáciu na mape, písomné práce na záver 

prebratého tematického celku. 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

70 
 

 

Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami. 

Povinné: kontrolné práce po tematických celkoch, ústne skúšanie. 

Nepovinné: projekty na ľubovoľnú tému k prebratému učivu, úprava zošitov, bleskovky. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

V 2. ročníku sa predmet anglický jazyk neklasifikuje, len slovne hodnotí. Klasifikuje sa v 3. 

a 4. ročníku. 

 

Hodnotíme: komunikačné schopnosti v jazyku (umelecké a psychomotorické schopnosti, 

analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, počúvanie a schopnosti viesť dialóg).  

 

Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami. 

Povinné: testy po lekciách, projekty, ústne skúšanie. 

Nepovinné: úprava zošitov, bleskovky. 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa 

názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a 

zlepšovať svoje hudobné prejavy. 

Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos 

hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka. Dôležitá je 

motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Teda aktuálny výkon 
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žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie HV vyžaduje osobný, 

diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi. 

Ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie a na základe pozorovania hodnotenie 

známkou. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka 

získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania 

- sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na 

vyučovaní – neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň 

hudobných činností sledujeme v skupinách 

- hodnotíme reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným 

prejavom 

- v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a 

zákonnými zástupcami žiaka 

 

Kritériá hodnotenia: 

Výborný 

- je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, 

tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách 

- úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave 

- dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie 

- individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v 

ostatných hudobných činnostiach 

Chválitebný 

- je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý 
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- menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave 

Dobrý 

- chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť 

- je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa 

Dostatočný 

- žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu 

Nedostatočný 

- žiak nespĺňa kritériá 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi 

poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch 

jeho činnosti. Žiaka vedieme k sebahodnoteniu. 

Žiak je hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu 

žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov. 

Berieme ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a 

intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať a v jeho riešení výtvarných 

úloh. Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Výsledok výtvarných činností 

(artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale zvažujeme všetky nižšie vymenované 

kritériá. 

Hodnotíme proces výtvarných činností, prípravu pomôcok, pretože práve v rámci tohto 

procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov 

výtvarnej výchovy. 
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Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania 

hodnotením prístupu k činnostiam z hľadiska prípravy pomôcok, tvorivosti, 

experimentovania, cieľavedomosti riešení, záujmu o činnosti v rámci edukačných 

úloh a schopnosti spolupracovať, zároveň zaujať stanoviská k výsledkom svojej 

práce a práce spolužiakov 

- v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a 

zákonnými zástupcami žiaka. 

 

Kritériá hodnotenia: 

Výborný 

- je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, 

tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vo výtvarnom prejave 

- ovláda zručnosti ( technické, nástrojové, materiálové, podľa požiadaviek 

ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni) 

- dokáže vyjadriť veku primerané postoje 

- dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým 

prejavom, názorom a vkusu iných 

- zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam 

Chválitebný 

- v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny 

a tvorivý 

Dobrý 
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- chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, nerozlišuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si 

nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha stereotypom 

Dostatočný 

- žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu 

Nedostatočný 

- žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces. 

 

TELESNÁ  A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA/TELESNÁ VÝCHOVA 

V 2. a v 3. ročníku je predmet telesná a športová výchova a vo 4. ročníku telesná výchova. 

Hodnotenie telesnej a športovej výchovy/telesnej výchovy má výnimočné a špecifické 

postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku, pričom vychádza zo 

všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platné pre celú školskú telesnú 

výchovu. 

Žiaci sú hodnotení slovne a písomne, hodnotenie je komplexné, založené na princípe 

individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie 

v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o 

lepšie výkony, ale aj angažovanosť v telesnej a športovej výchove/telesnej výchove. V smere 

k žiakovi prevláda pozitívne hodnotenie. 

Metódy a formy: 

- dosiahnutá úroveň vyššie uvedených požiadaviek na výkony žiakov, resp. 

evidentná snaha o ich dosiahnutie a prekročenie, 

- evidentný prejav radosti, netrpezlivosti pred vyučovaním telesnej výchovy, ale aj 

prejavený záujem o dianie, obsah a priebeh telovýchovného procesu, 
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- objem a intenzita vynakladaného úsilia, zaujatie, celková aktivita, snaha 

o zvládnutie (osvojenie) učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone, vyžiadanie 

hodnotenia výkonu v priebehu vyučovania telesnej výchovy, 

- aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove, vrátane 

rekreačných foriem v kruhu rodiny, 

- prejavy záujmu i schopnosť viesť dialóg na aktuálne, žiackej úrovni primerané 

témy s telovýchovnou problematikou. 

 

Kritériá   na  priebežné  hodnotenie  požadovanej  intenzity  reálneho  postoja  žiakov  k 

vlastnému zdraviu: 

- dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita osvojenia poznatkov a vedomostí v príslušnej 

oblasti (zdravoveda – hygiena, životospráva), 

- reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela, odevu, ale 

i hygienu prostredia, 

- primeraná angažovanosť i aktivita na hodinách telesnej výchovy, 

- primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovnej činnosti a pri rizikových formách 

telovýchovnej aktivity, 

- primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa, ale aj jej 

cieľavedomé vyhľadávanie a využívanie 

Výborný 

Žiak si osvojí hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky správne, účelne, 

rytmicky. Orientuje sa v priestore, má pekné držanie tela, pohyb v súlade s hudbou. V 

pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava 

pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné. 

Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej a 
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turistickej činnosti a záujem o vlastné telesné zdokonaľovanie. Je aktívny v mimoškolskej a 

športovej činnosti. 

Chválitebný 

Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike ale účelne, plynule, rytmicky. 

Orientuje sa v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby 

pohybom. V hre je kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v 

podstate celistvé a presné (s nevýznamnými chybami). Uplatňuje ich s malou pomocou 

učiteľa pri riešení pohybových úloh. 

Dobrý 

Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, v priestore sa chybne 

orientuje. Porušuje plynulosť a rytmus pohybu a jeho súlad s hudbou. Má väčšie nedostatky v 

držaní tela, pohyb vykonáva s malou pomocou alebo v uľahčených podmienkach. Čiastočne 

napodobňuje ostatných. V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo kolektívny a často 

porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú medzery a chyby. Pri ich uplatňovaní potrebuje 

pomoc učiteľa. K telovýchovnej činnosti má nevyhranený postoj. 

Dostatočný 

Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, resp. ho 

vykonáva s veľkou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, silne porušuje 

plynulosť a rytmus pohybu, ako aj jeho súlad s hudbou. V hre je zväčša nepohotový, 

netvorivý, pasívny, nekolektívny a porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú vážne medzery a 

chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri riešení ľahkých úloh a s pomocou učiteľa. Jeho postoj k 

telesnej výchove je negatívny. 

Nedostatočný 

Žiakove vedomosti a zručnosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani 

nepokúsi vykonávať pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v kolektíve. Žiak 

vôbec neprejavuje úsilie plniť uložené úlohy na hodinách telesnej výchovy. Má negatívny 

postoj k hodinám telesnej výchovy so snahou vyhnúť sa tejto činnosti. 
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PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné 

postavenie. Vyučuje sa v 3. a vo 4. ročníku. Je to špecifický predmet, v ktorom sa hodnotí 

duševná a manuálna činnosť. U žiakov hodnotíme ako sa im podarilo zhotoviť rôzne 

jednoduché výrobky a úžitkové predmety. V samostatnom pracovnom procese sa formujú a 

hodnotia začiatočné i už nadobudnuté technické vedomosti, zručnosti a návyky. 

 

Kritériá hodnotenia: 

Výborný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho prejav je správny, výstižný. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné až originálne. 

Chválitebný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a 

kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Dobrý 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 
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nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Dostatočný 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho prejav má často v správnosti, presnosti a 

výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyl. Vážne 

nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Nedostatočný 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho prejav je nesprávny, nepresný. 

 

INFORMATIKA/INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

Predmet informatika je v 3. ročníku a vo 4. ročníku je predmet informatická výchova a v 

obidvoch ročníkoch je predmet klasifikovaný.  

Hodnotíme: individuálne napredovanie žiaka 

 

Prostriedky hodnotenia: žiaci sú priebežne hodnotení známkami 

Povinné: preukázanie zručností v práci s textovým dokumentom, s grafickým editorom, s 

internetom, tvorba programu v detskom programovacom prostredí, v tvorbe jednoduchej 
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prezentácie, v interaktívnej a neinteraktívnej komunikácií, v oblasti informačnej bezpečnosti, 

s vyuţitím viacerých nástrojov pri spracovaní záverečného projektu, samostatnej práce s 

počítačom a so súbormi 

Nepovinné: domáce úlohy – samostatné skúmanie rôznych nástrojov pri spracovaní 

informácií 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Kontrolnou činnosťou sledujeme podmienky a priebeh ako i úroveň a efektívnosť výchovy 

a vzdelávania vzhľadom k platným právnym predpisom a záväzným pedagogickým 

dokumentom na úrovni ZŠ. Pri hodnotenie pedagogických zamestnancov postupujeme podľa 

Smernice č. 1/2014 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov. Hodnotenie je 

zamerané na získavanie informácií o schopnostiach, pracovnom výkone a správaní 

jednotlivých zamestnancov školy. 

Systém hodnotenia má pozitívne vplývať na pracovnú výkonnosť zamestnancov, motivovať 

a efektívne ich stimulovať plniť si svoje pracovné povinnosti a tak zvyšovať osobnú 

angažovanosť k skvalitňovaniu edukačného procesu. Sledovať a hodnotiť svoj pracovný 

výkon a pracovné správanie a meniť ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho profesijného 

vzdelávania a sebavzdelávania, a tým zvyšovať kvalitu celej organizácie. Aktívne a 

samostatne podávať návrhy na zlepšenie činnosti školy tak, aby boli dosiahnuté plánované 

úlohy a dosiahla sa strategická vízia školy. 

Pri hodnotení postupujeme podľa daných kritérií: 

 pripravenosť učiteľa na vyučovaciu hodinu, 

 skladba vyučovacej hodiny, učebné pomôcky, využívanie IKT, 

 spôsob hodnotenia, vedomostná úroveň, komunikatívnosť, sebahodnotenie, 

 práca žiakov, zapájanie sa do vyučovacieho procesu, samostatnosť, 

 tvorivosť žiakov, 

 spôsob výkladu učiva, 

 plnenie učebných osnov, 

 zhodnotenie vyučovacej hodiny, vzťah učiteľ – žiak, 
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 náročnosť učiva, primeranosť veku, preťažovanie žiakov, 

 dodržiavanie Detských práv, 

 vyplňovanie pedagogickej dokumentácie, 

 spolupráca s vedením školy, s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi pri riešení problémov 

žiakov, 

 stmeľovanie žiackeho kolektívu. 

Podklady na hodnotenie získavame na základe: 

 hospitačnej činnosti, 

 rozhovoru, 

 výsledku žiakov, ktorých učiteľ vyučuje, 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

 tvorby učebných pomôcok, 

 mimoškolskej činnosti, 

 plnenia tematických úloh, 

 vzájomného hodnotenia učiteľov. 

 

Hodnotenie školy 

Stanovenie cieľov 

1. Ciele výchovy a vzdelávania §4 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský 

zákon). 

2. Ciele, ktoré si stanovila škola: 

 zvýšiť účasť rodičov na dianí v škole, 

 posilniť demokratickú klímu v škole, 

 podporovať environmentálne zameranie školy, 

 posilniť a aktualizovať ponuku na aktivít na voľný čas, 

 podporiť využívanie informačných technológií vo výučbe a domáce príprave, 

 rozvíjať národné povedomie. 

Podklady pre spracovanie vlastného hodnotenia školy: 

 školský vzdelávací program, inovovaný školský vzdelávací program, 

 správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy. 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 pedagogická dokumentácia, 

 školský poriadok, 

 záznamy z pedagogických rád, metodických združení a predmetových komisií, 

 hospitačné záznamy, 

 žiacke testy (napr. monitor, inšpekčné testy), 

 protokoly a záznamy o kontrolách a inšpekčné správy, 

 personálna a mzdová dokumentácia, 

 SWOT analýza, 

 dotazníkové prieskumy, 

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

 vnútorný systém kontroly a hodnotenia - rozpracovaný samostatne, v pláne práce 

školy, v plánoch MZ, PK a v školskom poriadku. 

 

Oblasti hodnotenia školy 

1. Personálne podmienky vzdelávania: 

• odborná kvalifikácia pedagogických zamestnancov, 

• odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov, 

• vekové zloženie pedagogických pracovníkov a podiel zastúpenia mužov a žien. 

2. Materiálno-technické podmienky vzdelávania: 

Využitie priestorov školy: 

• budova školy, 

• učebne a odborné učebne, 

• školský klub detí, 

• ihriská, telocvičňa, areál školy. 

Vybavenie priestorov školy: 

• vybavenie tried nábytkom, 

• vybavenie učebnými pomôckami, športovým náradím, hračkami a hrami (ŠKD), 

• vybavenie žiakov učebnicami a pomôckami, 

• vybavenie kabinetov, laboratórií učebnými pomôckami, 
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• vybavenie audiovizuálnou a výpočtovou technikou, 

• vybavenie učebnicami a pomôckami pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami a pre talentovaných žiakov, 

• vybavenie vonkajších priestorov školy, prírodná záhrada. 

Finančné podmienky vzdelávania: 

• priame investičné výdavky školy, 

• príspevky od zriaďovateľa, 

• príspevky na prevádzku, 

• investičné dotácie. 

Ďalšie zdroje: 

• príspevky rodičovského združenia, 

• dary. 

3. Riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov 

Organizácia prevádzky školy: 

• organizačná štruktúra školy, 

• delegovanie právomocí a pracovné náplne, 

• poradné a metodické orgány, 

• prenos informácií vnútri školy, 

• systém vnútorných smerníc a pokynov riaditeľky školy. 

Systém vedenia a hodnotenia pracovníkov: 

• vedenie pedagogických pracovníkov, 

• vedenie začínajúcich a nekvalifikovaných učiteľov, 

• vedenie nepedagogických pracovníkov pri zaisťovaní prevádzky školy, 

• hospitačná a kontrolná činnosť, 

• hodnotenia zamestnancov. 

Finančné a materiálne zabezpečenie školy: 

• plánovanie finančnej oblasti, 

• plánovanie v oblasti materiálno-technickej, 

• systém finančnej kontroly. 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

• inventarizácia majetku. 

Výsledky vzdelávania žiakov: 

• úroveň predstavivosti a fantázie v tvorivých činnostiach, 

• pohybová úroveň žiakov, 

• úroveň komunikačných spôsobilostí, 

• mimoriadne výsledky a úspechy žiakov, 

• žiacke práce, písomnosti, výrobky, 

• vystúpenie, koncerty výstavy, 

• súťaže, olympiády, 

• prospech a správanie žiakov, 

• pochvaly a výchovné opatrenia, 

• hodnotenia úspešnosti prijímania na stredné školy. 
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6. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov 
 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť 

celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a 

spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať 

profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje 

ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 

ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009 a novela zákona č. 390/2011 Z.z. 

Ďalšie čiastkové ciele vyplývajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania 

kreditov. 

 

Druhy kontinuálneho vzdelávania 

• Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie začínajúcim pedagogickým 

a odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa 

nezískavajú kredity. 

• Aktualizačné vzdelávanie zabezpečí sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, 

rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností. Za tento typ 

vzdelávania sa získavajú kredity. 

• Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zdokonaľovanie 

profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej 

činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity s výnimkou funkčného inovačného 

vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú. 

• Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získanie profesijných kompetencií potrebných na 

výkon špecializovaných činností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

• Funkčné vzdelávanie je zamerané na získanie profesijných kompetencií, ktoré sú potrebné 

na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento 

typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 
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• Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie 

ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sa priebežne zapájajú do kontinuálneho vzdelávania 

súvisiaceho s požiadavkami a potrebami školy v zmysle plánu kontinuálneho vzdelávania 

vypracovaného na príslušný rok. V školskom roku 2017/2018 sa priebežne budeme zapájať 

do vzdelávacích programov v rámci projektu ŠOV. 

MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. akreditovalo programy kontinuálneho 

vzdelávania pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie 

odborných zamestnancov, kariérové pozície špecialistov pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov, ako aj pre kariérové pozície vedúcich pedagogických 

zamestnancov alebo vedúcich odborných zamestnancov. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov zameriavame na: 

• rozvíjanie právneho vedomia pedagogických pracovníkov v oblasti školskej reformy, 

riadenia školy a inovácie legislatívy v oblasti školstva, 

• vzdelávanie v súlade s prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR , 

• podporu vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy, globálnej výchovy, rozvoja 

čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov, 

• aktívnu prácu v programe Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, 

mládeže a športu Erasmus+, ktorý okrem iného podporuje vzdelávaciu mobilitu a 

vytváranie medzinárodných partnerstiev. 

MPC je organizáciou pre uskutočňovanie prvej a druhej atestácie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie 

atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. 

Aktuálne informácie sú zverejnené na webovom sídle MPC: www.mpc-edu.sk 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpc-edu.sk/
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7. Učebný plán pre školský rok 2017/2018 
 

Rámcový učebný plán RUP – primárne vzdelávanie - ISCED 1 

 

Rámcový učebný plán – primárne vzdelávanie – nultý ročník 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín 

Jazyk a komunikácia Rozvíjanie komunikačných 

schopností 

6 

Matematika 

a práca s informáciami 

Zmyslová výchova a základy 

matematických predstáv 

4 

Človek a svet práce Pracovná výchova 3 

Umenie a kultúra Rozvíjanie grafomotorických 

zručností a výtvarná výchova 

4 

Hudobno-pohybová výchova 3 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 

Spolu  22 

 

 

Rámcový učebný plán – primárne vzdelávanie – 1. – 4. ročník 

vzdelávacia 

oblasť 

 

vyučovací predmet ročník 

primárne vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. 

Jazyk a slovenský jazyk 9 8 7 + 1 6 + 1 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

87 
 

komunikácia a literatúra 

anglický jazyk   3 3 

*anglický jazyk 1 1   

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 4 + 1 4 + 1 3 + 2 

informatika/informatic

ká výchova 

  1 1 

Človek a 

príroda 

prvouka  1 2   

prírodoveda    1  1 + 1 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda    1 1 + 1 

Človek a 

hodnoty 

etická 

výchova/náboženská 

výchova 

 1 1 1 1 

Človek a 

svet práce 

pracovné 

vyučovanie 

   1 1 

Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova  1 1 1 1 

výtvarná výchova  2 2 1  1 

Zdravie a pohyb   telesná a športová     

   výchova/telesná 

výchova 

 2 + 1 2 + 1 2 2 

 Základ + voliteľné 

hodiny 

 20 + 2 20 + 3 23 + 2 21 + 5 

   22 23 25 26 

 

 

Popis realizácie 

1. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod.   

2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať.   

3. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány 

školského vzdelávacieho programu. 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4. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je 

zverejnený v každej triede príslušného ročníka a na internetovej stránke školy. Súčasťou 

rozvrhu hodín je triednická hodina.   

5. V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín, 

v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom ročníku a vo štvrtom 

ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín. Rozdelenie hodín do 

ročníkov je v právomoci školy.   

6. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu 

sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností 

a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.   

7. Malé prestávky sú desaťminútové. Po 3. vyučovacej hodine je 20-minútová prestávka 

určená na desiatu. Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú mimo učební na školskom dvore 

alebo za nepriaznivého počasia na spoločných chodbách.  

8. Obedňajšia prestávka pre žiakov 1. ročníka a 2. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej 

hodine a pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka najneskôr po 6. vyučovacej hodine v rozsahu 30 

minút.   

9. V triedach prvého ročníka až štvrtého ročníka vyučuje všetky predmety spravidla triedny 

učiteľ. Ak má škola vytvorené podmienky, môžu vyučovať niektoré predmety výchovného 

zamerania alebo cudzí jazyk okrem triedneho učiteľa aj iní pedagogickí zamestnanci, ktorí 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na príslušný predmet.  

10. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určuje podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s 

ohľadom na požia- davky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.   

11. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov 
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rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet 

žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, spájame do skupín aj žiakov rozličných ročníkov.  

12. Predmety náboženská a etická výchova sa počas celého štúdia vyučujú ako voliteľné 

predmety. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského 

roka.   

13. Predmety náboženská a etická výchova sa neklasifikujú na 1. stupni. Na vysvedčení a v 

katalógu sa uvedie „absolvoval/absolvovala“.  

14. Ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka.   

15. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.   

16. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk využívať odbornú učebňu, kde je interaktívna tabuľa 

a dataprojektor, CD prehrávač a nainštalovaný príslušný softvér.   

17. Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú 

do počtu najviac 17 žiakov.   

18. Predmet informatika sa vyučuje v odborných počítačových učebniach, kde je 

nainštalovaný príslušný softvér.   

19. Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a 

dievčatá spoločne.   

20. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl je učivo „Ochrana 

života a zdravia“. Obsah učiva sa prakticky realizuje didaktickými hrami 1-krát ročne v 

rozsahu 4. hodín pre každý ročník na 1. stupni. 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21. Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka plavecký 

výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov sú 

zaradené do plánu práce školy. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný 

učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, 

ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, je zabezpečené náhradné vyučovanie.   

22. Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden 

jednodňový výlet.   

23. Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a čas exkurzie 

vychádzajú z požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Žiaci jedného 

ročníka sa môžu v školskom roku zúčastniť najviac na troch exkurziách trvajúcich viac ako 

štyri vyučovacie hodiny.  

24. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, 

spoločnosti a prírody a to vo vybraných predmetoch, ako aj pri  didaktických hrách a 

záujmovej činnosti.   

25. Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy môže byť základný plavecký výcvik.   

26. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích 

hodín. Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo 

kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 metra, pričom na jedného dospelého cvičiteľa pripadá 

skupina s najvyšším počtom 10 žiakov. Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický 

zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. 

Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o 

spôsobilosti viesť plavecký výcvik. Účastníci plaveckého výcviku musia byť poistení proti 

úrazom.   

27. Ministerstvo školstva pridelí v rámci rozpisu rozpočtu škole príspevok na žiaka v škole v 

prírode 100 eur. Tento príspevok môže škola použiť na toho istého žiaka najviac jedenkrát 
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počas školskej dochádzky.   

28. Náklady spojené s výletom alebo exkurziou hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.  

29. Pred vyučovaním, počas vyučovania, počas prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní, 

pri náhlej nevoľnosti alebo pri úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou alebo 

školským zariadením vykonáva nad žiakmi dozor poverený pedagogický zamestnanec podľa 

pracovného poriadku pedagogických zamestnancov. Schválený rozvrh dozorov je zverejnený 

v budove školy na viditeľnom mieste.  

30. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.  
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8. Učebné osnovy 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika  

(Informatická výchova) 

Človek a príroda Prvouka 

Prírodoveda 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 

Človek a hodnoty Etická výchova 

Náboženská výchova 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 
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Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova  

(Telesná výchova) 

 

 

Kompletné učebné osnovy sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy.    

  

 

9. Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti v podmienkach ZŠ 

 

Čo je čitateľská gramotnosť?  

Je to univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, 

ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto 

chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani 

plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. 

Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, 

záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka. 

Na ceste za poznaním v dobe zaplavenej novými poznatkami a informáciami je dôležité, ako 

si s nimi žiak dokáže poradiť a využiť ich. Škola má pomôcť žiakovi, aby bol na to 

pripravený, preto je dôležité, v akej kvalite sa u žiaka rozvíja schopnosť spracovať informácie 

z textu. Prostredníctvom tejto schopnosti sa žiak učí novým vedomostiam a ich aplikácii 

v riešení rôznych úloh, situácií, problémov.  

Cieľom je dosiahnuť základnú (bázovú) gramotnosť. Podľa toho modelu ide o schopnosť 

žiaka čítať a porozumieť významu prečítaného textu. Informácie sa ukladajú v pamäti a podľa 

potreby sa viac alebo menej modifikovane reprodukujú. Výkon sa posudzuje podľa rýchlosti 

čítania, chybovosti, plynulosti a porozumenia textu. 

Ďalšia práca s textom spočíva v spracovaní informácií z prečítaného. Zvyčajne sa tento proces 

chápe ako výber dôležitých údajov, myšlienok a poznatkov. Komplexnejšie ho vymedzuje 
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model funkčnej gramotnosti, kde podľa tohto modelu sa spracovanie informácií realizuje 

týmito procesmi (činnosťami): 

- identifikovanie hierarchie informácií v texte, 

- odlišovanie dôležitých informácií od marginálnych, 

- hľadanie vzťahov medzi hlavnou myšlienkou a podpornými informáciami, 

- komprimovanie (stláčanie) textu, 

- vyvodenie záverov z textu, 

- extrahovanie explicitných (priamo vyjadrených) a implicitných informácií (čítanie 

medzi riadkami), 

- hodnotenie využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií 

a kritická reflexia. 

      

Funkčná gramotnosť v cieľoch Štátneho vzdelávacieho programu   

Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do koncepcie obsahovej 

reformy školstva. Prácu s informáciami v primárnom vzdelávaní určujú niektoré kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti): 

- sociálne komunikačné kompetencie – rozumie rôznym typom doteraz používaných 

textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne 

adekvátne reagovať;   

- kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií – dokáže adekvátne 

veku aktívne vyhľadávať informácie na internete;  

- kompetencia k celoživotnému učeniu sa – vyberá a hodnotí získané informácie, 

spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach;   

-  kompetencia riešiť problémy – pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne 

informácie, skúša viaceré možnosti  riešenia problému, overuje správnosť riešenia a 

osvedčené postupy aplikuje pri  podobných alebo nových problémoch. 

 

Uvedené spôsobilosti sú začlenené do cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré majú 

nadpredmetový charakter, a do cieľov konkrétnych predmetov. Primárne sa rozvíjajú vo 

vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, kde sa najväčší dôraz kladie na vlastnú tvorbu 

jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť 
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argumentovať. Kľúčové jazykové kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať, sú počúvanie, 

komunikácia (hovorenie), čítanie, písanie a to všetko s porozumením. Obsahové osnovanie 

predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, 

hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, počúvanie), 

jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej 

výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. 

Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického 

zvládnutia  čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Vzdelávací štandard predmetu 

slovenský jazyk a literatúra uvádza poznávacie a čitateľské kompetencie, v ktorých sú 

okrem požiadaviek na techniku čítania uvedené jednotlivé analytické a interpretačné 

zručnosti, ktoré žiak potrebuje na to, aby porozumel prečítanému textu: 

1. Zostaviť osnovu prečítaného textu. 

2. Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu. 

3. Prerozprávať obsah prečítaného textu. 

4. Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu. 

5. Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne 

a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy. 

6. Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy. 

7. Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah. 

8. Odlišovať prozaické a básnické texty. 

9. Odlišovať umelecké a náučné texty. 

Čitateľská gramotnosť sa využíva a súčasne zdokonaľuje vo vzdelávacej oblasti Príroda 

a spoločnosť, ktorej cieľom je rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať 

v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 

jeho kognitívna úroveň. Vyučovanie v predmete prírodoveda má žiakov viesť aj k rozvoju 

schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych 

informačných zdrojoch. Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové 

poznávanie oblastí Slovenska. Pre žiakov je pritom dôležité orientovať sa na mape, vedieť 

čítať mapu s porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé 
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oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať 

zaujímavé informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách.  

Čitateľská gramotnosť sa rozvíja aj vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca 

s informáciami, Človek a hodnoty – všade tam, kde je text ponúknutý ako zdroj poznatkov 

na učenie sa žiaka. Schopnosť žiakov pracovať s informáciami sa postupne stáva nielen 

prostriedkom učenia sa v škole, ale aj poznávania mimo školy a naplnenia osobných záujmov 

a potrieb žiaka. Úspešnosť žiaka v sebarealizácii je preto podmienená do značnej miery 

úrovňou tejto schopnosti, ktorú by mal mať v súčasnej dobe čitateľsky gramotný človek. 

Úlohou školy je rozpracovať východiská Štátneho vzdelávacieho programu podľa potrieb 

žiakov, ktorí sa v nej vzdelávajú. 

 

 

Požiadavky na funkčnú gramotnosť podľa teoretického rámca medzinárodného 

výskumu čitateľskej gramotnosti PIRLS 

Od roku 2001 sa organizujú vo svete v pravidelných cykloch medzinárodné výskumy 

čitateľskej gramotnosti PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 10-ročných 

žiakov, do ktorých sa dobrovoľne zapájajú mnohé krajiny. Slovensko sa zapojilo v rokoch 

2001 a  2005. V štúdii PIRLS je čitateľská  gramotnosť definovaná ako „schopnosť 

porozumieť a počúvať také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť a/alebo ktoré 

majú hodnotu jednotlivca. Mladí čitatelia môžu konštruovať význam z rozmanitých textov. 

Čítajú za účelom vzdelávania sa, účasti v komunitách čitateľov v škole a každodennom živote 

a pre potešenie“. Štúdia monitoruje štyri procesy porozumenia: 

1. vyhľadávanie určitých informácií – čitateľ lokalizuje tú informáciu alebo myšlienku 

v texte, ktorá je dôležitá na porozumenie významu textu; informácia je v texte 

explicitne (priamo) uvedená; 

2. vyvodzovanie záverov – čitateľ vyvodzuje informácie a myšlienky alebo súvislosti 

medzi nimi, ktoré napriek tomu, že nie sú explicitne formulované, z textu priamo 

vyplývajú; 

3. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií – čitateľ konštruuje význam nad 

rámec textu, pri interpretácií nachádza medzi myšlienkami textu súvislosti, pričom 

využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti a skúsenosti; pri interpretácii 
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dochádza okrem integrácie myšlienok a informácií textu aj k integrácii 

predchádzajúcich poznatkov a vedomostí čitateľa; 

4. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov – čitateľ kriticky hodnotí prečítaný text 

– jeho obsah a formu, čo zahŕňa aj reflektovanie štruktúry textu, jazykových 

prostriedkov, literárnych útvarov vrátane autorovho osobného pohľadu a štýlu; čitateľ 

pritom využíva svoje vedomosti o svete, znalosti jazyka a jazykových konvencií, 

opiera sa o svoje predošlé skúsenosti s čítaním textov. 

Zatiaľ čo prvé dva procesy porozumenia sú úzko späté s textom, druhé dva vo väčšej miere 

predpokladajú využívanie vedomostí a skúseností žiakov. 

 

Štúdia PIRLS rozširuje dva ciele čítania, ktoré súvisia s motiváciou žiakov a ktoré sa 

u detských čitateľov uplatňujú najviac, či už v škole alebo mimo nej. Sú to: 

1. čítanie pre literárny zážitok súvisí s čítaním literárnych textov (beletrie), v ktorých sa 

čitateľ stretáva s fiktívnymi hrdinami, udalosťami, či prostredím, kde sa príbeh 

odohráva;  

2. čítanie pre získavanie a využívanie informácií sprostredkované rôznymi druhmi 

informačných (faktografických) textov, v ktorých sa čitateľ stretáva s aspektmi 

reálneho sveta, dozvedá sa o podstate a príčinách fungovania javov. 

 

Pre čitateľa môže byť zaujímavý opis čitateľských zručností, v ktorom sa uvádza, čo dokážu 

žiaci dosahujúci jednotlivé úrovne. 

 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti  

- hlasné čítanie 

- tiché čítanie  

- vzájomné čítanie (v dvojiciach, v skupine)   

- odpovede na otázky k textu  

- tvorba otázok k textu (ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky)  

- rozprávať jeden druhému o prečítanom  

- napísať krátku vlastnú reakciu  

- dramatizácia 
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CIEĽ:  

Nárast záujmu žiakov o čítanie, ich stimulácia k tvorivosti, k rozvoju prezentačných zručností, 

podnecovanie k vlastnej tvorbe. Vždy v každom projekte čítanie a diskusia k prečítanému,  

formulácia hlavných myšlienok, tvorba vhodného nápisu, interpretácia textu, prezentácia 

vlastného názoru, využitie poznatkov. 

 

Čítanie s porozumením na I. stupni ZŠ 

Výchovno-vzdelávací proces na I. stupni ZŠ je silno ovplyvnený hravými činnosťami a 

zážitkovým učením, aby bol prechod z predškolskej výchovy čo najplynulejší. V rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov 

prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach.  

Nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom 

veku správne porozumieť čítanému textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu 

vnímania determinuje nielen úroveň schopnosti rozlišovať grafické symboly, ale i celkové 

porozumenie významu textu a s tým spojené voľné zaobchádzanie s prečítaným textom. S 

pribúdajúcim vekom žiaka sa zrenie vnímania prejavuje zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo 

diferencovať, syntetizovať a analyzovať videné a počuté. V počiatkoch rozvoja čítania s 

porozumením sa o úrovni porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou komunikácie so 

žiakom, preto je dôležité rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj sociálne komunikačné 

spôsobilosti. Kompetencie žiaka podľa ISCED 1:  

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou     

primárnemu stupňu vzdelávania,   

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné      

argumenty a vyjadriť svoj názor,   

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,      

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,   

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,   

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,  
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- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie,   

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,     

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných    

situácií. 

Na jednotlivých vyučovacích hodinách kladieme veľký dôraz na chápanie jazyka ako nástroja 

myslenia a komunikácie, ktorý sa premieta do zámerného preferovania rozvoja 

komunikatívnych kompetencií. Okrem kvalitného porozumenia textu veľký dôraz kladieme aj 

na kvalitné osvojenie si techniky čítania nenásilným, zážitkovým spôsobom na vhodných, 

veku primeraných textoch. Vyučujúci dáva zvýšený priestor rozvoju vlastnej tvorby žiaka a 

pri práci s informáciami, čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pod. Súčasne 

vyučujúci prináša do vyučovania texty súvislé i nesúvislé. Naším cieľom je totiž pestovanie 

pozitívneho vzťahu ku knihám – čím viac sa dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie 

predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu. Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj 

vecný.  

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov rozvíjame vo všetkých všeobecno-

vzdelávacích predmetoch. V pláne práce školy sú zahrnuté plánované aktivity na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti. Metodické orgány vo svojich plánoch majú zapracované opatrenia na 

zlepšenie čítania a čítania s porozumením a majú naplánované aktivity na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom i mimovyučovacom čase. Vzhľadom na nižší počet 

žiakov v triedach využívame diferencované úlohy a činnosti, vedieme žiakov k čítaniu s 

porozumením, chápaniu a vysvetľovaniu obsahu zameraného na rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov. Do vyučovacieho procesu častejšie zaraďujeme prácu vo dvojiciach i v 

skupinách a využívame diferenciáciu úloh pre žiakov podľa ich schopností. Na dosiahnutie 

lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti uskutočňujeme nasledovné 

aktivity:   

- účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým 

centrom,  

- interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých metodických orgánoch a individuálne 

štúdium,   
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- odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach metodických orgánov (dané 

vzdelávanie sa pozitívne prejavuje v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri 

výbere textov, pri overovaní čítania s porozumením, pri rozvoji kritického myslenia a 

komunikačných zručností žiakov),   

- ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej spôsobilosti,   

- venovanie zvýšenej pozornosti žiakom v ročníkoch 1. – 4. vzhľadom na narastajúci 

počet žiakov s poruchami čítania,    

- na I. stupni rozšírenie hodinovej dotácie predmetu slovenský jazyk a literatúra s 

cieľom rozvoja komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov I. stupňa, 

- rozvíjanie jazykovej gramotnosti, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku – cudzí 

jazyk (anglický jazyk) zavádzame v 1. ročníku,   

- rozšírenie hodinovej dotácie cudzích jazykov,   

- používanie pracovných zošitov zameraných na rozvoj matematickej a čitateľskej 

gramotnosti ,  

- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností,  

- žiaci sa učia hľadať rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v 

projektových a skupinových prácach,   

- pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výukových programov,  

- otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti.  

 

V priebehu školského roka sú pripravené rôzne zaujímavé akcie spojené s čítaním a návštevou 

knižnice. 

 

P. č. Aktivita/akcia Zodpovedný Termín 

1. Hlasné čítanie učiteľa 

– touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby 

sa pustili do čítania. Cieľom pri hlasnom 

čítaní je viesť žiakov od radosti z počúvania 

k radosti z vlastného čítania. 

všetci vyučujúci priebežne 

počas celého 

školského roka 
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2. Dostatok času na čítanie 

– v triede je pravidelne vyčlenený istý čas, 

pretože niektoré deti mimo školy vôbec 

nečítajú. 

vyučujúci SJL, CJ, 

TU 

priebežne 

počas celého 

školského roka 

3. Možnosť vlastného výberu textu 

– žiaci sa môžu sami rozhodnúť, čo budú 

čítať, čím zvýšime zapojenie sa do 

aktívneho čítania, motivuje ich zvedavosť a 

podporuje porozumenie. Učiteľ správnym a 

premysleným zacielením zabezpečí, aby 

literatúra, z ktorej si žiaci vyberajú, 

zodpovedala špecifikám ich školského veku, 

aby bola zaujímavá, hravá, so zmyslom pre 

humor, žánrovo pestrá a tematicky 

variabilná. 

všetci vyučujúci priebežne 

 

počas celého 

školského roka 

4. Reakcia na prečítané 

– tu sa ukáže do akej miery žiaci textu 

porozumeli – reprodukcia príbehu, výtvarné 

zobrazenie, tvorivá dramatika a akčné hry. 

všetci vyučujúci priebežne 

počas celého 

školského roka 

5. Školský časopis  Kométa 

– pravidelná činnosť redakčnej rady pod 

vedením pedagóga, žiaci pri svojej práci 

využívajú aj IKT; pravidelné príspevky 

ostatných žiakov z vlastnej tvorby; časopis 

vychádza ako občasník v počte 4 čísla v 

kalendárnom roku. 

učitelia SJL, RR priebežne 

 

4-krát ročne 
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6. Čitateľský denník 

– zavedenie čitateľských denníkov, 

s ktorými žiaci pracujú priebežne 

v školskom roku 

vyučujúci SJL priebežne 

počas celého 

školského roka 

7. Práca s nadanými žiakmi 

– v predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú 

majú možnosť sa ďalej vzdelávať v 

mimovyučovacom čase a v záujmových 

útvaroch a súčasne ich zapájame do rôznych 

umeleckých a postupových súťaží, 

predmetových olympiád:  Šaliansky Maťko,  

Rúfusove Bohdanovce, Deň Múz, 

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie 

a prózy,  Európa v škole - literárna časť. 

vyučujúci SJL, CJ priebežne 

 

počas celého 

školského roka 

8. Školská knižnica 

– žiaci pravidelne navštevujú školskú 

knižnicu, ktorá je k dispozícii dvakrát 

týždenne počas veľkých prestávok, ale aj 

inokedy, ak si to vyžadujú žiaci. 

vyučujúci SJL, 

žiaci II. stupňa 

pravidelne, 

dvakrát 

v týždni 

9. Súťaže, projekty a čitateľské aktivity 

– usporiadané priebežne počas celého 

školského roka na I. stupni a v ŠKD s 

cieľom motivovať žiakov k samostatnému 

čítaniu - Moja obľúbená kniha, Záložka do 

knihy, Čitateľský maratón, Burza kníh, Noc 

s Andersenom. Dané aktivity budú 

prebiehať vo vyučovacom i 

vyučujúci SJL, CJ, 

vychovávateľky 

ŠKD 

Priebežne 

počas celého 

školského roka 



 

 

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 

 

 

103 
 

mimovyučovacom čase, niektoré aktivity 

budú spojené s využitím IKT. 

10 Besedy 

– zabezpečenie besedy so spisovateľom. 

vyučujúci SJL Marec 2018 

11. Exkurzie 

– návšteva Knižnice pre mládež mesta 

Košice a divadelných predstavení  

v Košiciach 

vyučujúci SJL Jún 2018 

 

2-krát ročne 

 

 

Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou civilizácie. 

V tomto školskom roku sme sa zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Naším cieľom je 

vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením,  aby žiak:   

- dokonale používal materinský jazyk,   

- vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť,   

- bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity,   

- názory vyjadroval adekvátne,   

- vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých,   

- počúval a rešpektoval názory druhých,   

- komunikoval v jednom cudzom jazyku a osvojil si základy druhého cudzieho jazyka,   

- vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy 

štúdia a práce s informáciami,   

- využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoje ďalšie vzdelávanie.   

Na splnenie vytýčených cieľov používame aktivizujúce vyučovacie metódy, a to 

predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem 

samostatnej práce zacielenej na získanie vedomostí, návykov a ďalších zručností je 

nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Pre 

učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností 
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jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. Vyučovacie hodiny musia byť 

naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a 

radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu.   

 

Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Mesiac Názov aktivity Očakávaný výstup 

September Kontrola knižničných jednotiek 

Pasovanie žiakov za čitateľov 

školskej knižnice 

 

žiaci dostanú čitateľský preukaz 

Október Keby som bol ilustrátor 

 

Návšteva knižnice v Košiciach 

tvorba ilustrácií k prečítanej 

rozprávke 

November Keby som bol spisovateľom tvorba krátkych príbehov, tvorivé    

písanie 

December Hodina hlasného čítania 

Vianočná rozprávka 

hlasné čítanie knihy 

čítanie príbehov s vianočnou 

tematikou 

Január Moja obľúbená kniha beseda o prečítaných knihách 

Február Školské kolo súťaže Hviezdoslavov 

Kubín 

Moja obľúbená kuchárska kniha 

súťaž v prednese poézie a próz 

tvorba vlastného leporela alebo 

knihy s cieľom rozvíjať fantáziu, 

predstavivosť a slovnú zásobu 

žiakov, prepojenie s témou obezity 
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Marec ,,Marec - mesiac kníh 

 

Les ukrytý v knihách 

 

 

Noc s Andersenom – Nám sa ešte 

nechce spať 

 

Návšteva knižnice v Košiciach 

čítame s porozumením, kvíz o    

prečítanej knihe, beseda so 

spisovateľom 

výstava kníh 

ako vzniká kniha, čítanie kníh 

s lesnou tematikou, stretnutie 

s lesníkmi, besedy, premietanie 

filmov, výstavy a ďalšie tvorivé 

činnosti na tému les 

oboznámenie sa so spisovateľom a      

jeho tvorbou, noc v škole 

 

Apríl Medzinárodný deň detskej knihy 

 

Knihomoľský deň 

súťaž o najstaršiu knihu, najmenšiu 

knihu, najväčšiu knihu, najhrubšiu 

knihu... 

číta celá trieda obľúbenú knihu 

Máj Detský čitateľský maratón čítanie rozprávok, povestí 

Jún Záložka na prázdniny 

 

 

 

Revízia knižničného fondu 

záložky vyrábať ľubovoľnou 

technikou na určenú tému. Na 

záložku maľovať, kresliť, …. 

literárnych hrdinov, písať citáty 

z kníh... 
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10.  Zdravý životný štýl 
 

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 škola venuje pozornosť výchove 

k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

Na škole pôsobí koordinátor prevencie obezity a je vypracovaný plán prevencie obezity. 

 

 

Plán prevencie obezity 

 

Prevencia obezity je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí. V 

posledných dvadsiatich rokoch sa rozšírenie obezity strojnásobilo a počet tých, ktorí sú 

postihnutí, kontinuálne narastá do alarmujúcich rozmerov, najmä u detí.  

 

Obezitou (BMI viac ako 30) je postihnutých viac ako tretina dospelej populácie. Takmer 400 

miliónov dospelých trpí nadhmotnosťou a 130 miliónov je obéznych. Detská obezita 

predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Nárast obezity spôsobuje narastanie všetkých výdavkov 

na zdravotníctvo a čo je horšie, podieľa sa na predčasnom úmrtí. Z tohto dôvodu je veľmi 

potrebné uskutočňovať také činnosti, ktoré povedú ku kontrole epidémie obezity.  
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Národné stratégie a programy zabezpečujú a vytvárajú príležitosti pre zlepšenie fyzickej 

aktivity a podporujú dostupnosť a prístup k zdraviu prospešným potravinám. Slovenská 

republika sa snaží znížiť negatívne vplyvy životného štýlu a najmä výživy prostredníctvom 

„Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“.  

 

Najvýznamnejším dôvodom pre prípravu a aplikáciu tohto programu je skutočnosť, že 

existuje dlhodobá energetická nadmernosť vo výžive a jej nevyváženosť v zastúpení živín a 

ochranných faktorov u nášho obyvateľstva, ktorá vytvára rizikové podmienky z hľadiska 

výskytu chorôb neinfekčnej povahy, najmä kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, 

obezity a cukrovky.  

 

Správna výživa je základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou podmienkou 

prevencie a liečby týchto tzv. civilizačných ochorení, ktoré postihujú veľké skupiny 

obyvateľstva. Bez zlepšenia výživovej politiky nemožno perspektívne zlepšiť zdravotný stav 

nášho obyvateľstva. Zlepšenie súčasnej nepriaznivej spotreby potravín je možné zabezpečiť 

právnym usmerňovaním potravinárskej výroby v množstve a kvalite výrobkov, distribúciou 

vhodných potravín vrátane potravín z dovozu, informovanosťou a usmerňovaním žiakov o 

zásadách správnej výživy, cenovou politikou príslušných orgánov štátnej správy, zmenou 

postoja našich žiakov k vlastnému zdraviu.  

 

Hlavným cieľom programu je zlepšiť zdravotný stav žiakov a dosiahnuť prevenciu 

rozšírenosti tzv. civilizačných ochorení, medzi ktoré obezita bezpochyby patrí. Je potrebné už 

v školách a v školských zariadeniach dôsledne uplatňovať novú koncepciu programu 

prevencie obezity: 

- uplatnenie zásad zdravej výživy,  

- výchova k správnej orientovanej výžive,  

- zmena stravovacích návykov,  

- rozvoj spoločného stravovania školskej mládeže,  

- zmena postoja k vlastnému zdraviu,  

- rozvoj pohybových aktivít. 
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Zdravotné dopady obezity  

 

Obezita je spolu s fajčením jedným z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich zdravie, ktorým 

sa dá predchádzať. Obezita je spojená so zvýšenou mortalitou, so zníženým pocitom telesnej 

a duševnej pohody a so sociálnou izoláciou. Najčastejšie ochorenia sú kardiovaskulárne 

ochorenia, metabolické ochorenia, niektoré onkologické ochorenia, niektoré gynekologické 

ochorenia niektoré choroby kĺbov, kostrového a svalového systému (degeneratívne ochorenia 

kĺbov a chrbtice, hlavne gonartróza a coxartróza), niektoré kožné ochorenia (exémy, mykózy, 

celulitída), niektoré psychosociálne poruchy (nízke sebavedomie, sebaobviňovanie, poruchy 

motivácie, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy ako kompulzívne prejedanie, bulímia, 

anorexia).  

 

Cieľové skupiny  

 

Problém obezity je rovnako ako väčšina ochorení či porúch zdravia, ktoré sa vyskytujú 

hromadne, celospoločenským problémom najmä vtedy, ak príčiny týchto stavov priamo či 

nepriamo súvisia so sociálnym statusom a ekonomickou výkonnosťou danej spoločnosti.  

Cieľovú skupinu tvorí veľmi významná časť populácie, ktorou sú deti a mládež. U tejto 

cieľovej skupiny je možné dosiahnuť želanú zmenu spôsobu života a eliminovať tak vznik 

ochorení súvisiacich s obezitou v budúcnosti. 

 Cieľovou skupinou tohto programu sú deti a mládež do 15 rokov s nadhmotnosťou alebo s 

vysokým rizikom rozvoja nadhmotnosti a jej komplikácií, so zámerom zníženia telesnej 

hmotnosti a jej stabilizácie, deti a mládež do 15 rokov s normálnou hmotnosťou, so zámerom 

podpory zdravia a prevencie rozvoja nadhmotnosti/obezity.  

 

Ciele školského programu prevencie obezity: 

Podporovať fyzickú aktivitu žiakov, ich zdravých životných návykov a vytvárať zdravé 

prostredie školy. 

 

P. č. Aktivita/akcia Zodpovedný Termín 
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1. Plavecký kurz pre I. stupeň p. Liščinská máj 2018 

2. Športová olympiáda každý druhý rok všetci vyučujúci 2018/2019 

3. Zaradenie tematických dní 

 

Jesenné slávnosti 

 

Jarné slávnosti 

 

Jabĺčkový deň 

 

Deň zdravej výživy 

 

Okružný beh „Oco, mama nefajčí“ 

 

Deň záchrany života – mobilný odber krvi 

spojený s ukážkami prvej pomoci 

v spolupráci s Červeným krížom 

 

 

p. E. Tóthová 

 

p. E. Tóthová 

 

učitelia I. stupňa 

 

p. Trefová, ŠKD 

 

p. Grac 

 

p. Girmon 

 

 

október 

 

apríl, máj 

 

október 

 

október 

 

október 

 

máj 

 

 

4. Zober loptu nie drogy p. Jakcsiová marec 

5. Atraktívne hodiny TSV  

zaradenie netradičných hier KIN-BALL, 

korčuľovanie, EUROFIT test 

(zaznamenávanie dosiahnutých výkonov 

v 5-tich športových disciplínach) 

učitelia TSV stály 

6. Školské súťaže  

vianočný turnaj vo futbale, vo vybíjanej 

p. Kepičová december 

7. Rozhlasové relácie pri príležitosti 

 

Svetový deň mlieka 

 

Svetový deň výživy 

 

 

p. Kepičová 

 

p. Kepičová 

 

 

25.9. 

 

16.10. 
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1. Výživa  

Opatrenia pre oblasť výživy vychádzajú z programu ozdravenia výživy a sú zamerané na:  

- zníženie príjmu energie zo všetkých tukov,  

- obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov, 

- obmedzenie spotreby tučných mliečnych výrobkov,  

- zvýšenie spotreby rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku,  

- zníženie príjmu energie z voľných cukrov,  

- zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave,  

- zvýšenie spotreby strukovín, celozrnných výrobkov a orechov,  

- dodržiavanie pitného režimu.  

 

2. Pohybová aktivita  

 

Svetový deň zdravia 

 

p. Hudáková 

 

7.4. 

8. Moja obľúbená kniha   

varíme zdravo, naša kniha receptov I. stupeň 

- tvorba vlastnej knihy 

učitelia I. stupňa marec 

9. Deň vody  

potreba vody v našom živote, zdravá voda 

verzus sladké nápoje - projektový deň, 

informačná nástenka 

p. Kepičová marec 

10. Mliečny program, Ovocie do škôl 

podporujeme aj zdravú výživu v školskej 

jedálni 

p. Gerdová Počas celého 

roka 

11. Zvýšenie časovej dotácie  

vo vyučovacom predmete Telesná 

a športová výchova na I. stupni. 

 Vyučujúci 

TSV 
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Úroveň pohybovej aktivity žiakov nedosahuje potrebnú úroveň a zdraviu prospešná, kondičná 

pohybová aktivita nie je súčasťou ich bežného denného programu. Príčiny tohto stavu sú 

rôzne, no hlavnou príčinou tohto stavu je určite nedostupnosť športovísk pre všetkých žiakov 

a nedostatočná úroveň ich zdravotného povedomia.  

 

V oblasti pohybovej aktivity sú opatrenia zamerané na:  

- zníženie počtu žiakov, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,  

- zvýšenie počtu žiakov, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej 

pohybovej aktivity denne,  

- využívanie všetkých dostupných možností na vykonávanie pohybovej aktivity,  

- umožniť žiakom voľné využívanie všetkých dostupných športovísk,  

- umožniť žiakom rozvíjať pohybovú aktivitu formou záujmovej činnosti žiakov,  

- voľnočasové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať športové 

aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy. 

  

3. Informatívne a poradenské programy  

Cieľom aktivít a úloh je výchova k zdravému spôsobu života, formovanie zdravého životného 

štýlu, dosiahnutie trvalej zmeny prístupu ku zdraviu. Za týmto účelom každoročne 

organizujeme na škole niekoľko podujatí a aktivít, ktorých cieľom je:  

- zvyšovať zdravotné povedomie žiakov,  

- voľnočasové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať vzdelávanie v 

oblasti zdravej výživy,  

- propagovať zdravý životný štýl,  

- zamedziť vznik diskriminácie na škole v dôsledku nadhmotnosti alebo obezity,  

- vytvoriť zdravie podporujúcich podmienok pre zamestnancov.  

 

4. Prezentácie a aktivity  

V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sa naša škola podieľa na realizácii 

projektov a programov:  

- plavecký výcvik pre žiakov,  

- kurzy ochrany života a zdravia,  
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- didaktické hry,  

- športové krúžky, rôzne športové súťaže,  

- mobilný odber krvi spojený s ukážkami prvej pomoci 

 

Za najdôležitejšie považujeme motivovať a vyzývať mladú populáciu všetkých vekových 

kategórií, aby sa zapájala a plnila doterajšie i pripravované aktivity. Preventívne opatrenia v 

boji proti nadváhe a obezite majú svoj význam. Nevyhnutné je však začínať s osvetou už u 

detí, u ktorých je možné najľahšie dosiahnuť zmenu spôsobu života. Národný program je 

celospoločenskou iniciatívou. Pozitívne výsledky si vyžadujú spoluprácu a zodpovednosť 

všetkých zainteresovaných sektorov. Zapojením sa prispejeme k zmene súčasnej situácie. 
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Personálne podmienky v šk. roku 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Počet hodín 

týždenne 

Odborne 

odučené hodiny 

Neodborne 

odučené hodiny 

SJL 73 66 90 % 7 10 % 

ANJ 17 17 100 % 0 0 % 

MAT 42 37 88 % 5 12 % 

INV/INF 5 5 100 % 0 0 % 

PRV 7 7 100 % 0 0 % 

PRI 6 4 67 % 2 33 % 

VLA 6 4 67 % 2 33 % 

NAV 9 9 100 % 0 0 % 

HUV 9 8 89 % 1 11 % 

VYV 14 13 93 % 1 17 % 

TSV/TEV 23 17 74 % 6 26 % 

PRV 4 3 75 % 1 25 % 

ETV 2 2 100 % 0 0 % 

RKS 6 0 0 % 6 100 % 

MAT 4 0 0 % 4 100 % 

HUV 3 0 0 % 3 100 % 

VYV 4 0 0 % 4 100 % 

PRV 3 0 0 % 3 100 % 

TEV 2 0 0 % 2 100 % 
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Personálna odbornosť  

I. stupeň 

 

Všetky hodiny: 244 

Odborné odučené hodiny: 219 

Percento: 89,75 %  

 


