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1 Záznamy o platnosti a revíziách školského vzdelávacieho programu 

 

Školský vzdelávací program 
nadobudol účinnosť dňom 1. 9. 2008 

Zmeny programu: 

 

Dátum Dôvod zmeny Predmet úpravy (doplnky, inovácie, zmeny)  

 Neboli evidované 

žiadne zmeny 

 

1. 8. 2011 Zmena vo vedení školy Mgr. Adriana Cíferská - riaditeľka školy 

Mgr. Margita Miková - zástupkyňa riaditeľky školy 

pre ZŠ 

Bc. Janette Uváčková - zástupkyňa riaditeľky školy 

pre MŠ 

 

 Zmena v personálnom 

obsadení školy 

zmeny v kapitole Charakteristika zamestnancov školy 

12.9.2011 Úprava priestorov školy zmena údajov v kapitole Priestorové a materiálno-technické 

podmienky školy - prestavba priestorov školy a materskej 

školy 

 Doplnená história 

školy 

zmena v časti Všeobecná charakteristika školy 

20.8.2012 Školenie - Tvorba 

ŠkVP 

prerobenie celého ŠkVP 

28.8.2013 Aktualizácia údajov aktualizácia údajov a zmena v časti rámcový učebný 

plán 

 Vypustenie vlastných 

vyučovacích premetov  

Mediálna výchova - 5. ročník /1 vyučovacia hodina 

týždenne 

Dopravná výchova - 4. ročník /1 vyučovacia hodina 

týždenne 

Finančná gramotnosť - 5.ročník/1 vyučovacia 

hodina 

21.11.201

3 

Zmena v počte 

začlenených žiakov 

Zabezpečenie výučby žiakov so ŠVVP 

22.1.2014 Zmena v počte 

začlenených žiakov 

Zabezpečenie výučby žiakov so ŠVVP 

 Zmena názvu Obvodné kolá premenované na okresné na základe 

zmien v zákone 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

/od.1.1.2014/ 

8.2.2014 Zmena v počte žiakov Doplnenie aktuálneho počtu žiakov v časti Veľkosť 

školy 

24.2.2014 Zmena v obsahu 

pedagogických 

stratégii 

Doplnenie: Postupy učiteľa smerujúce k utváraniu 

a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, Formy 

a metódy vyučovania   
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28.8.2014 Zmena v počte žiakov Doplnenie aktuálneho počtu žiakov v časti Veľkosť 

školy 

 Zmena v delení na 

skupiny 

Doplnenie aktuálneho stavu 

 Rekonštrukcia školy Doplnenie aktuálneho stavu 

12.8.2015 Inovácia ŠkVP Nová koncepcia v 1. a v 5. ročníku 

2. 9. 2016 Inovácia ŠkVP Nová koncepcia v 2. a v 6. ročníku 

2. 9. 2016 Zmena v počte žiakov, 

delení na skupiny 

Doplnenie aktuálneho počtu žiakov v časti Veľkosť 

školy 

31.8.2017 Zmena Doplnenie aktuálneho stavu 

4.9.2017 Inovácia ŠkVP Nová koncepcia v 3.a v 7.ročníku 

27.8.2018 Zmena v počte žiakov Doplnenie aktuálneho počtu žiakov v časti Veľkosť 

školy 

 Zmena v delení na 

skupiny 

Doplnenie aktuálneho stavu 

 Rekonštrukcia školy Doplnenie aktuálneho stavu 

13.8.2018 Inovácia ŠkVP Nová koncepcia v 4. a v 8. ročníku 

13.8.2018 Zmena v počte žiakov, 

delení na skupiny, 

personálne obsadenie 

Doplnenie aktuálneho počtu žiakov v časti Veľkosť 

školy v časti Charakteristika zamestnancov 

12.8.2019 Zmena Doplnenie aktuálneho stavu - Doplnenie aktuálneho 

počtu žiakov v časti - Veľkosť školy, charakteristika 

pedagog. Zboru,  Personálne zabezpečenie,  Rámcový 

učebný plán školy 

2.9.2019 Inovácia ŠkVP Nová koncepcia v 9. ročníku 
5.8.2020 Zmena Doplnenie aktuálneho stavu - Doplnenie 

aktuálneho počtu žiakov v časti - Veľkosť školy, 

charakteristika pedagog. Zboru,  Personálne 

zabezpečenie,  Rámcový učebný plán školy 
2.9.2020 Zmena v hodnotení Hodnotenie a klasifikácia v školskom roku 

2020/2021 
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Dátumy schvaľovania PR a RŠ: 

 

Schválené radou školy: ....................................................... 13. 9. 2011 

Schválené pedagogickou radou: ......................................... 13. 9. 2011 

Zmeny schválené pedagogickou radou: ............................. 31. 8. 2012 

Zmeny schválené radou školy: ........................................... 31. 8. 2012 

Zmeny schválené pedagogickou radou: ..............................28. 8. 2012 

Zmeny schválené radou školy:.............................................28. 8. 2013 

Zmeny schválené pedagogickou radou:...............................28. 8. 2014 

Zmeny schválené radou školy:.............................................29. 9. 2014 

Zmeny schválené pedagogickou radou:..............................28. 8. 2015 

Zmeny schválené radou školy:............................................28. 8. 2015 

            Zmeny schválené pedagogickou radou:..............................24. 8. 2016 

Zmeny schválené radou školy:............................................26. 8. 2016 

            Zmeny schválené pedagogickou radou:..............................25. 8. 2017 

Zmeny schválené radou školy:............................................28. 8. 2017 

Zmeny schválené pedagogickou radou:..............................27. 8. 2018 

Zmeny schválené radou školy:............................................01. 10 . 2018 

Zmeny schválené pedagogickou radou:..............................27. 8. 2018 

Zmeny schválené radou školy:............................................01. 10. 2018 

Zmeny schválené pedagogickou radou...............................02. 9. 2019 

Zmeny schválené radou školy:............................................02. 9. 2019 

Zmeny schválené pedagogickou radou...............................26.8. 2020 

Zmeny schválené radou školy:............................................26. 8. 2020 

 

 

 

pečiatka školy 

 

Mgr. Adriana Cíferská Ing. Peter Tatranský PhD. 

   riaditeľka školy  predseda rady školy 
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Vzdelávací program 

Stupeň vzdelania: ISCED 0 

Dĺžka štúdia:   tri roky 

Stupeň vzdelania:  ISCED 1 

Dĺžka štúdia:   štyri roky 

Stupeň vzdelania:  ISCED 2 

Dĺžka štúdia:   päť rokov 

Vyučovací jazyk:  slovenský 

Študijná forma:  denná 

Druh školy:   štátna 
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Predkladateľ 

 

 

 

 
Názov školy:     Základná škola s materskou školou 

Adresa:     900 89 Častá, Hlavná 293 

IČO:      36062197 

Riaditeľ školy:    Mgr. Adriana Cíferská 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP:   

 

 Isced 0: Liana Hroncová 

 Isced 1: Mgr. Karolína Fedáková 

 Isced 2: Mgr. Jozef Jakuš 

 

Ďalšie kontakty:    Vedúci MO, koordinátori projektov 

      033/6495210, 033/6495211 

 

 

 

 

Zriaďovateľ 

Názov:     Obec Častá 

Adresa:     900 89 Častá, Hlavná 168 

Kontakty:     Mgr. Robert Lederleitner, starosta 

 033/6495107 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis riaditeľa 
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I. Všeobecná charakteristika školy 

1. Veľkosť školy 

ZŠsMŠ Častá je plnoorganizovaná škola, zaradená v sieti škôl, s 1. - 9. ročníkom ZŠ, počet 

žiakov bude 292, z toho na 1. st. ZŠ 131, na 2.st. ZŠ 158, z toho 3 žiaci študujúci v zahraničí. 

Žiaci ZŠ budú zaradení do 15 tried, z toho v 1., 2., 3., 4. 5. a v 6. ročníku sú paralelné triedy a deti 

MŠ do štyroch tried. Kapacita školy je približne 350 žiakov. 

Škola je umiestnená v strede obce na svahu Malých Karpát v jednej budove. 

V budove MŠ Na vŕšku 430 budú umiestnené štyri triedy MŠ. Súčasťou tejto budovy je areál, 

ktorý slúži ako športové ihrisko, detské dopravné ihrisko i miesto na voľnočasové aktivity a pobyt 

detí vonku. 

V budove školy na Hlavnej 293 budú umiestnené triedy 1.-9. ročníka ZŠ, v samostatných 

prístavbách 1.A, 2.B a 3. B trieda, ŠKD, telocvičňa a školská jedáleň. ŠKD bude navštevovať  78 

detí. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko 

na basketbal/volejbal a nohejbal, ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom. 

1.1 História školy 

Základná škola v Častej existovala najprv ako Rímskokatolícka ľudová škola už v roku 

1593, ako to dosvedčuje dekrét kráľa Rudolfa z 3. augusta 1593. Kedy bola založená, nevieme 

presne. 

V 13. - 15. storočí bývali učiteľmi na takýchto školách kňazi. Ale už od polovice 15. storočia v 

nich pôsobia i svetskí učitelia. Správcom školy bol tiež kňaz. Až v r. 1920, kvôli nariadeniu 

vrchnosti, sa stal správcom častianskej školy učiteľ František Strelka. 

Základným vyučovacím jazykom bola spočiatku latinčina. V období maďarizácie sa podľa 

zákona z r. 1879 vyučovalo zasa po maďarsky. 

Do dedinskej školy chodilo 10 až 30 žiakov, ktorí platili školné, spravidla jeden zlatý. 

Učiteľ dostával plat, podľa možností a miestnych zvyklostí, od štyroch do dvadsať zlatých. 

Nie od každého žiaka sa v minulosti očakávalo, že sa naučí čítať a písať. Zvládnutie dnes 

bežných zručností bolo predpokladom pre remeselnú činnosť a u detí z roľníckych rodín pre 

vymanenie sa z poddanstva a smerovanie na povolanie kňaza, učiteľa či úradníka. 
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Meštianska škola vznikla v Častej v r. 1933. Najprv ako expozitúra Štátnej chlapčenskej 

meštianky v Trnave. Bola umiestnená v novej školskej budove, postavenej v rokoch 1932 - 1933 

(dnešná budova MŠ, tzv. "stará škola"). Po r. 1935 sa začínajú budovať obvodné meštianske školy, 

ktoré sú povinní navštevovať žiaci z okruhu päť kilometrov. Meštiansku školu v Častej 

navštevovali žiaci z Píly, Dolian, Dlhej a Orešian. V Častej v tomto období fungujú dve školy: 

cirkevná ľudová škola a štátna meštianska škola, ktorá však bola v r. 1939 zrušená. Na nátlak 

občanov bola po jednoročnej prestávke jej činnosť obnovená. K trojročnej meštianke sa neskôr 

pridáva štvrtý ročník, ako tzv. jednoročný kurz. 

Vojnové udalosti výrazne poznamenali aj školský život. Vyučovanie bolo na pomerne dlhý 

čas prerušené. Raz pre ubytovanie Hitlerovej mládeže alebo vojakov slovenskej armády, inokedy 

pre poškodenie okien mínometnými výbuchmi. 

Otvorenie novej deväťročnej základnej školy dňa 1 .9. 1961 bolo pre všetkých radostnou 

udalosťou. Stavba "novej školy" trvala od 1. októbra 1960, kedy bol položený základný kameň 

novej školskej budovy, do 1. augusta 1961. 

Nedá sa nespomenúť i to, že už napr. v 16. storočí študovalo niekoľko mladíkov z Častej 

na Viedenskej a v 17. storočí na Trnavskej univerzite. 

 

Históriu školy a historické zaujímavosti ponúkame v takej podobe, ako sa nám dáta 

o škole zachovali v rôznych písomných dokladoch, vo farskom archíve alebo v literatúre: 

• Z listu panovníka Rudolfa z 3. augusta 1593 vysvitá, že v Častej bola škola, na ktorú pamätala 

aj istá základina, viazaná na školu i miestny chudobinec 

(xenodochium). 

• V roku 1713 bol učiteľom-organistom Anton Repkovič. 

• V roku 1741 bol správcom-organistom Ján Longez. 

• V roku 1763 bol miestnym učiteľom a organistom Pavol Maximilián, rodák z Moravského Sv. 

Jána. Bol to svedomitý učiteľ, ktorý mal na starosti aj trojnásobné denné zvonenie. P. 

Maximilián pôsobil v Častej 40 rokov. Zomrel 15. septembra 1803 ako 75-ročný. Počas jeho 

pôsobenia vyučovali v Častej, ako pomocní učitelia: Jozef Regša a Ján Procházka. 

• V roku 1781, 8. júna spustošil veľký požiar školu, faru, kostol a veľa domov vyhorelo. 

• Po smrti P. Maximiliána prevzal správu školy Samuel Moravanský. Nakoľko žil v biede, v r. 

1805 prosil o „nejaké prilepšenie“. Obec i patronát mu vyhoveli a ako správca pôsobil až do 

5. novembra 1827, kedy zomrel ako 49-ročný. 
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• Cirkevná vizitácia z r. 1822 zaznamenáva o škole: "Škola má dve učebné miestnosti. Okrem 

tejto školy iná v obci nie je." 

• V roku 1829 požiar zachvátil aj budovu školy – veľmi ju poškodil. Ale ešte v tom istom roku 

bola škola daná do stavu takého, že sa mohlo vyučovať. V tejto školskej budove bol aj byt 

správcu: izba, kuchyňa, komora. Budova mala škridlové zastrešenie. 

• V roku 1834 dochádzalo do školy 64 žiakov, vyučoval ich František Sedlárik. Ako pomocný 

učiteľ pôsobil v Častej N. Krátky a z Moravy pochádzajúci Josef Kantek. Neskôr vyučoval 

František Sýkora, budmerický rodák. 

• Správa o škole 1858 hovorí, že „škola je dobrá, pevná“. 

• V polovici 19. storočia bola aj v Častej zriadená „Rim.kat. školská stolica“ 

• V šk. roku 1923/24 sa prihlásilo do školy 208 žiakov – rozdelených do troch učební. 

• V máji 1932 odpredaj 210 siah štvorcových farskej záhrady a odpredaj z pozemku r.k. 

chudobinca 139 štvorcových siah na stavbu rímskokatolíckej ľudovej školy. 

• V šk. roku 1932/33 bolo v škole 340 žiakov. Škola mala 6 tried a dva kabinety. Rozpočet školy 

činil 86.018,- Kčs. Vyučovalo šesť učiteľov. 

• 9. októbra 1932 v zápisnici Školskej rady je radostná správa „stavba školy pokračuje“. Ide o 

novú šesťtriednu rim.kat. ľudovú školu v Častej. 

• V r. 1933 bola dočasne jedna trieda prepustená zriaďujúcej sa Obvodnej meštianskej škole v 

Častej. 

• 22. marca 1933 Augustín Šimonovič, výpomocný učiteľ, bol suspendovaný pre 

protináboženské názory v škole. 

• V r. 1936 bolo 5 tried a 252 detí. 

• V r. 1937 dochádza do rim.kat. ľudovej školy v Častej 259 detí. 

• 19. decembra 1938 učiteľ Stanislav Butula, je nežiadúci na tejto škole pre svoje chovanie a 

boľševické reči. 

• 5. júna 1939 sa zriekol správcovstva Vojtech Strelka – nastupuje do armády, ako dôstojník z 

povolania. 

• Z r. 1944 – V obci je päťtriedna rim.kat. škola. Na Píle je jednotriedna nemecká škola. 
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• Z r. 1946 – Školská budova z r. 1934. V škole je 6 učební, 2 kabinety, 1 zborovňa, jednoizbový 

byt, dvor a ihrisko, školská záhrada – oplotená. Učiteľská knižnica 273 zväzkov, žiacka 

knižnica 274 zväzkov. 

 

 

2. Charakteristika žiakov 

ZŠ navštevujú žiaci zo školského obvodu, ktorý tvoria obce Častá, Doľany, Píla. Z 

celkového počtu 292 žiakov bude v školskom roku 2020/21 z Častej 188, z Dolian 37, z Píly 29, 

z iných obcí 35 z toho 3 študujúci v zahraničí. Škola má niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním 

individuálne integrovaných žiakov. V tomto roku bude počet žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 40 z toho 30 začlenených a 10 žiakov s individuálnym prístupom. 

 

3. Charakteristika zamestnancov školy 

Pedagogický zbor bude tvoriť riaditeľka, zástupca riaditeľky pre ZŠ, zástupkyňa riaditeľky 

pre MŠ, ostatní pedagógovia. Na ZŠ pracuje 33 pedagógov (3 vychovávateľky ŠKD, 1 špeciálny 

pedagóg, 2 asistentky učiteľa, 1 školský psychológ), v MŠ bude pracovať 8 učiteliek. Takmer 

všetci spĺňajú požadovanú kvalifikáciu - pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Učitelia ZŠ majú 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Všetky vychovávateľky sú kvalifikované, 1 učiteľ 2. stupňa 

bude pracovať na skrátený úväzok, 3 pedagógovia absolvovali 2. kvalifikačnú skúšku,  10 učiteľov 

absolvovalo 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu v podobe rozšíreného kvalifikačného štúdia 

(informatika, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, tvorivá dramatika). Všetci pedagógovia 

ZŠ ovládajú prácu s PC. Na škole pracuje výchovný poradca a koordinátori: koordinátor 

protidrogových prevencií, koordinátor pre školské začlenenie, koordinátor pre činnosť žiackej 

knižnice, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor pre environmentálnu 

výchovu, koordinátor projektu Zdravá škola, koordinátor školského časopisu, koordinátor pre 

obecný časopis Informačník, koordinátor školských rozhlasových relácií, koordinátor žiackeho 

parlamentu, koordinátor finančnej gramotnosti a koordinátor čitateľskej gramotnosti, správca 

počítačovej siete – školský informatik, správca mediálnej učebne, správca počítačových učební, 

správca enviroučebne, správca školského dopravného ihriska, správca web stránky školy.  
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Škola sa zameriava na podporu ďalšieho vzdelávania učiteľov, najmä v oblasti cudzích 

jazykov, environmentálnej výchovy, IKT, finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, 

projektového vyučovania, špeciálnej pedagogiky a psychológie. 

O údržbu a čistotu v základnej aj materskej škole sa postará správca školy a päť 

upratovačiek. Ekonomiku a administratívu školy má na starosti ekonómka školy. 

 

 

 

Prenesené kompetencie 

I. stupeň 

Titl. Meno Priezvisko Aprobácia Funkcia 

Mgr. Adriana  Cíferská 

MŠ 

VYCH. 

1. st. 

ŠP kvalifikovaná 

RŠ; U 

Mgr. Martina  Gríková 1. st. kvalifikovaná TRU 2.A; U 

Mgr. Zlatka Blahutová 1. st. kvalifikovaná TRU 2.B; U 

Mgr.  Karolína Fedáková 1.st. kvalifikovaná TRU 3.A ; U 

Mgr. Ľubica Cíferská 1. st. kvalifikovaná TRU 3.B ; U 

Mgr. Katarína Branišová 1. st., ŠP kvalifikovaná 
TRU 4.A. ; 

U 

Mgr. Zuzana  Čamajová 1. st. kvalifikovaná 
TRU 4.B; 

U   

Mgr. Anna Klasová 1. st kvalifikovaná TRU 1.A ; U 

Mgr. Žofia Lipovská 1. st. kvalifikovaná TRU 1.B; U 

II. stupeň 

Titl. Meno Priezvisko Aprobácia Funkcia 

Mgr. Jozef  Jakuš 
MAT, FYZ 

kvalifikovaný 
 ZRŠ ;U 
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Mgr. Andrea Slaninková 
1. st., SJL 

kvalifikovaná 
U;PN 

Mgr. Zuzana Pudmarčíková 
SJL 

kvalifikovaná 
TRU 8; U 

Mgr. Miroslava  Slezová 
BIO; GEG 

kvalifikovaná 
 U;PN 

Mgr. Filip  Pudmarčík 
NBV, ETV, INF 

kvalifikovaný 
U 

Mgr.  Miroslava Štrbová 
NEJ, SJL 

kvalifikovaná 
U 

Mgr. Denisa Polakovičová 
ANJ,  

kvalifikovaný 
TRU 9; U 

RNDR.Mgr. Iveta  Jakubcová 

MAT, SJL, CHE, 

ETV,BIO 

kvalifikovaná 

TRU 5.B; U 

Mgr.  Dušan  Rehák 
TSV 

kvalifikovaný 
U 

Mgr. Gabriela Molnárová ŠP kvalifikovaná ŠP 

Mgr. Vladimír  Banský 
NV 

kvalifikovaný 
U 

Mgr. Monika Walterová 
1. st. kvalifikovaná, 

ANJ kvalifikovaná 
TRU 7, VP  

Mgr. Adriana Tichá 
SJL, RJ 

kvalifikovaný 
TRU 6.A; U 

Mgr. Monika Svinčáková 
Psychológ 

kvalifikovaná 
 

Mgr.  Monika  
Porkertová, 

PhD. 
MAT, FYZ TRU 5. A; U 

Mgr.  Tamara Bejdáková DEJ TRU 6.B;U 
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Mgr.  Miroslava  Štrbová NEJ, SJL U 

Doc.Thdr.Mgr. Sidónia Horňanová 
Evanjelické 

náboženstvo 
U 

 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci ZŠ 

 Alena  Užovičová ekonómka 

 Magda Púčiková upratovačka 

 Zuzana  Neshodová  upratovačka 

 Erika Cíferská upratovačka 

 Jozef Rýdzi Školník 

 

Originálne kompetencie 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ, ŠKD 

Ing.  Dáša Detvanová 
vychovávateľka 

kvalifikovaná 
vychovávateľka 

 Božena  Kurkinová 
vychovávateľka 

kvalifikovaná 

 

vychovávateľka 

Mgr. Andrea Šándorová 
vychovávateľka 

kvalifikovaná 
vychovávateľka 

Asistent učiteľa  

Bc.  Lenka Dukátová kvalifikovaná asistentka 

 Henrieta Mosoriaková kvalifikovaná asistentka 

 

 

Pedagogickí zamestnanci MŠ 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

Bc. Janette Uváčková 
učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 

zástupkyňa RŠ pre MŠ 

 Darina 
Špotáková 

 

učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 

učiteľka MŠ, MD 

Mgr. Jana Mundoková 
učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 
učiteľka MŠ, tr. 4 

 Gabriela  Škanderová 
učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 

zvzdelanie 

 

 

 

 

učiteľka MŠ; 

kvalifikovaná 

učiteľka MŠ,  

 

 

 

učiteľka MŠ 

 Alena Dubravcová 
učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 
učiteľka MŠ,  

Mgr. Slavka Kleštincová 
učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 
učiteľka MŠ,   

 Liana  Hroncová 
učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 

učiteľka MŠ, tr. 2 

 Miroslava  Psotová 
učiteľka MŠ 

kvalifikovaná 

učiteľka MŠ , tr. 3 

Mgr. Silvia Jančová 
učiteľka MŠ 

 

učiteľka MŠ , tr. 1 

 

 

 

Zamestnanci školskej jedálne 

 Eva Heldová  vedúca ŠJ 

 Ľudmila Popovičová  hlavná kuchárka 

 Anna Nitschneiderová 
  

pomocná kuchárka 

 Iveta Kuricová 
  

pomocná kuchárka 

 Oľga  Darášová 
 

pomocná kuchárka 
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Prevádzkoví zamestnanci MŠ 

 Jarmila Hajdinová 
 

upratovačka 

 Zuzana Falková 
 

ekonómka 

 Alena Kočíšeková  upratovačka 

 Iveta Hrdličková  upratovačka 

Inklúzivný tím MŠ 

Pedagogický asistent 

v MŠ 

 
Rybáriková  Dana 

Pedagogický asistent 

v MŠ 

 
Hegerová Jana 

Pedagogický asistent 

v ZŠ 

 
Barbora Hajdinová 

Pedagogický asistent 

V ZŠ 

 
Broňa Skálová Kočišeková 

Psychológ v MŠ  Mgr. Lenka Antalíková 

Špeciálny 

pedagóg/sociálny 

pedagóg v MŠ 

 

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

Psychológ v ZŠ  Mgr. Monika Svinčáková 

Sociálny pedagóg v 

ZŠ 

 

Mgr. Barbora Drexlerová 
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3.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných Spolu 

učiteľov ZŠ 0 

 

24 

 

24 

vychovávateľov 0 3 3 

špeciálnych pedagógov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 2 2 

psychológov 0 1 1 

učiteľov MŠ 1 7 8 

Spolu 0 37 37 

    

 

V školskom roku 2020/2021 bude na našej škole pracovať asistent učiteľa pre žiakov 2., 7. 

a 9. ročníka na základe odporúčania CPPaP, ŠPPP a logopéda a budeme žiadať o asistenta učiteľa 

pre kalendárny rok 2021. 

Priemerný vek pedagogických zamestnancov základnej školy je cca 41,5 roka, čo 

pokladáme za veľké pozitívum. Všetci učitelia základnej školy majú ukončené vysokoškolské 

vzdelanie.  

Priemerný vek pedagogických zamestnancov materskej školy je cca 42 rokov, čo 

pokladáme za veľké pozitívum V materskej škole majú dve učiteľky ukončené vysokoškolské 

vzdelanie 1.stupňa a 2. stupňa, vzdelanie s titulom Bc. a Mgr., ostatné učiteľky majú ukončené 

stredné pedagogické vzdelanie. 

V edukačnom procese pedagógovia využívajú nové moderné metódy a formy práce so 

žiakmi vedúce ku kreativite, samostatnosti a aktivite žiakov, k ich túžbe po vzdelaní a uplatnení sa 
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v živote,  ale i k výchove mladého človeka, ktorý si vie nájsť svoje miesto v živote a  uplatniť sa 

v tvrdej konkurencii dnešnej spoločnosti. 

 

 

 

4. Rozdelenie kompetencií 

Vedenie školy 

Riaditeľka Mgr. Adriana Cíferská 

Zástupca RŠ pre ZŠ Mgr. Jozef Jakuš 

Výchovná poradkyňa Mgr. Monika Walterová 

Predseda rady školy Ing., PhD. Peter Tatranský 

Predsedníčka RZ Mgr. Kristína Slezáková 

Predsedníčka ZO OZ Mgr. Monika Walterová 

 

Vedúci MZ a PK 

V škole je veľmi dôležitá spolupráca medzi učiteľmi a vedením školy a participácia 

učiteľov pri riadení výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

V našej škole pracuje MZ, ktoré združuje pedagógov I. stupňa a ŠKD a spolupracuje s MŠ. 

Na II. stupni budú od školského roku 2020/2021 pracovať PK jazykov 

a spoločenskovedných predmetov, PK prírodovedných predmetov a PK výchovných predmetov. 

Metodické združenia a predmetové komisie sú poradnými a pomocnými orgánmi vedenia 

školy. 

Metodické združenie 1. – 4.ročník Mgr. Karolína Fedáková 

PK jazykov a spoločenských predmetov Mgr. Monika Walterová 

PK prírodovedných predmetov Mgr. Filip Pudmarčík 

PK výchovných predmetov Mgr. Monika Svinčáková 
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              Výchovný poradca, kariérový poradca 

Významnú funkciu v škole plní výchovný poradca. Na našej škole túto funkciu zastáva 

učiteľka,   ktorá má doplnené vzdelanie na vykonávanie tejto funkcie. 

      Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej 

orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená 

to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so 

zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. Konzultácie 

poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni práce 

výchovného poradcu je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými 

zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 

 Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom 

informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností 

a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť. 

Kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva. 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje 

a) primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov, 

b) prierezové témy určené školským vzdelávacím programom alebo 

c) informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. 

 

Školský špecialista 

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní vykonáva činnosti v oblasti 

a) výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

b) využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a  

vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov  

a odborných zamestnancov alebo 

c) rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu  

v súlade so školským vzdelávacím programom. 

Koordinátor drogovej prevencie 
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Koordinátor drogovej prevencie je pedagogický zamestnanec, ktorý v spolupráci s celým 

pedagogickým kolektívom a zamestnancami školy koordinuje preventívne aktivity v škole, ktoré 

predchádzajú sociálno-patologickým javom alebo ich eliminujú. U nás túto funkciu zastávajú 

učiteľky  II. stupňa.  

 

Koordinátor školského začlenenia 

Koordinuje vzájomnú spoluprácu medzi triednym učiteľom, vychovávateľom, rodičom 

a špeciálnym pedagógom pre podporu a rast začleneného žiaka.  

     Zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní a každý žiak mal šancu rozvíjať sa 

podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

     Pri práci s integrovanými/začlenenými žiakmi dbá o dôsledné dodržiavanie 

Metodických pokynov MŠ SR k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia 

a interný plán práce školy s integrovanými žiakmi.  

             Ostatné úlohy sú uvedené v pláne koordinátora pre školské začlenenie. 

 

Koordinátor pre školskú knižnicu 

Koordinuje aktivity v školskej knižnici a prispôsobuje vybavenie knižnice potrebám školy. 

Školská knižnica slúži žiakom, učiteľom, zamestnancom školy, ale i rodičom  a priateľom školy. 

Pri rozširovaní čitateľskej gramotnosti ma nepostrádateľnú funkciu. V našej škole túto úlohu 

zabezpečuje učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ktorá pravidelne absolvuje školenia 

organizované Slovenskou pedagogickou knižnicou.  

 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Koordinátor  výchovy k manželstvu a rodičovstvu organizuje a zabezpečuje koordináciu úloh 

a aktivít vedúcich k plneniu úloh výchovy k manželstvu a rodičovstvu. V našej škole máme dvoch 

koordinátorov: pre 1. aj 2. stupeň ZŠ. 

I. stupeň:  

 Ciele 
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a 

zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými 

poznatkami a etickými normami.  

Na 1. stupni základnej školy je možné uvedený projektívny zámer dosiahnuť 

prostredníctvom plnenia týchto čiastkových cieľov: rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a 

iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za vlastné správanie,  pomáhať žiakom rozvíjať 

pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov,  pestovať v žiakoch schopnosť výberu na 

základe správneho rozhodnutia, a to  i v prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita), 

formovať  sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať 

a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii a iné, 

viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a 

nedovolenými telesnými dotykmi,  viesť  žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili 

svoju pohlavnú rolu so zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správania, 

zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy – 

empatiu, komunikačné schopnosti,  pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať 

vlastné deti a tieto  s láskou vychovávať, formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k 

zdraviu, špeciálne v otázkach prevencie AIDS,  oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami 

fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca,  poskytnúť žiakom prvotné 

informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca,  starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera), 

poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách v 

puberte.   

II. stupeň  

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  

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. Na druhom stupni 
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ZŠ je možné navrhovaný cieľ dosiahnuť prostredníctvom plnenia nasledovných čiastkových 

cieľov: pomáhať žiakom v procese  sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a 

zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami, dať žiakom  

ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne 

postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v 

manželstve a  viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky v rodine, k pochopeniu 

sexuality, pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických  oblastiach 

psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem prispievať 

k poznatkom o sexuálnom rozmere  nášho života a k jeho pochopeniu. V tomto procese sú 

podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia, sprostredkovať žiakom základné poznatky o 

biologických, psychických a sociálnych zmenách v puberte,  v  týchto súvislostiach dať žiakom aj 

primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť 

im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu, vrátane priebehu gravidity a pôrodu, 

vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam  harmonickej a zdravej rodiny pre 

optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov 

a detí. Zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv 

dieťaťa, vysvetliť žiakom možné riziká predčasných  a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane 

nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS, zoznámiť žiakov s  

metódami plánovaného rodičovstva - prirodzené metódy plánovaného rodičovstva a metódy 

antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav, vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog 

pre reprodukčné zdravie a možnosti nákazy HIV/AIDS, naučiť žiakov odolávať  negatívnym 

vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným 

sexuálnym zneužitím, naučiť žiakov  potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a 

empatii. V týchto súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní 

kvalitných a rovnocenných medziľudských vzťahov.  

 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

Koordinátor environmentálnej výchovy organizuje a zabezpečuje koordináciu úloh 

a aktivít vedúcich k plneniu úloh environmentálnej výchovy: 

a) učiť žiakov o životnom prostredí, 

b) vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia, 
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c) vychovávať žiakov pre životné prostredie. 

V našej škole sú koordinátormi environmentálnej výchovy učitelia 2. stupňa. 

 

Environmentálna výchova začína byť aj samostatným predmetom. Jej ciele a obsah 

implementujeme do učív v rámci predmetov. Obsah si učiteľ vyberá z tém uvedených v osnovách 

v súlade s možnosťami predmetu, ktorý vyučuje. Úlohou koordinátora je nielen vypracovanie 

ročného programu environmentálnej výchovy, v ktorom sú rozpracované mimoškolské a 

mimovyučovacie aktivity zamerané na environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu (triedenie 

odpadov, šetrenie energie, starostlivosť o zeleň a úpravu prostredia a pod.), ale aj koordinovanie 

a kontrolovanie realizovania jednotlivých úloh počas celého školského roka. 

 

Koordinátor projektu Zdravá škola 

Koordinuje všetky aktivity v ZŠ s MŠ tak, aby boli zamerané na zdravý psychický i fyzický 

vývin žiaka našej školy.  

 

Koordinátor školského časopisu - Školotoč 

Školský časopis má u nás v Častej dlhoročnú tradíciu.  

Každý rok ho vedieme ako štvrťročník,  počas školského roka vyjdú štyri čísla, v ktorých 

sú zhrnuté písomné i obrazové informácie za predchádzajúci štvťrok.  

 Za celý časopis, jeho textovú i obrazovú časť, zodpovedajú žiaci, členovia žurnalistického 

krúžku, resp. náhodní  žiacki prispievatelia. Tlačovú, technickú podobu a redaktorské začlenenie 

kontrolujú a koordinujú poverené učiteľky 2. stupňa. 

 

Koordinátor pre obecný časopis Informačník 

ZŠ s MŠ Častá spadá do zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Častá. Väčšina žiakov našej školy 

je obyvateľmi obce Častá, ZŠ navštevujú taktiež žiaci zo spádových obcí Doľany a Píla. 

Publikovanie článkov o aktuálnom dianí v našej škole vnímame ako formu komunikácie 

so širšou verejnosťou, rodičmi a priateľmi školy. Vďaka priestoru v lokálnom médiu získavame 

možnosť informovať o aktuálnom dianí na škole, o našich zámeroch a plánoch. Približujeme 

verejnosti zameranie i úspechy nášho výchovno-vzdelávacieho procesu.  
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Potenciál lokálneho média spočíva v tom, že oslovuje špecifickú cieľovú skupinu, ktorou 

sú rodičia žiakov školy. 

Z tohto dôvodu sa ponúka ako priestor pre publikovanie osvetovo-preventívnych článkov, 

tak i pre upevňovanie spolupráce pri zveľaďovaní školy a podpore vyučovacieho procesu formou 

sponzorskej pomoci. Túto činnosť koordinuje riaditeľka školy a učiteľky 2. stupňa. 

 

Koordinátor obecných rozhlasových relácií 

 
Naša škola spolupracuje s obcou i inštitúciami, ktoré obec zastrešuje. Svoje organizované 

akcie zverejňujeme prostredníctvom obecného rozhlasu a rovnako sme ochotní vytvoriť 

rozhlasovú reláciu pre obec. 

Naši žiaci spolu s pani učiteľkou spracujú tému na oznam do rozhlasu a vytvoria nahrávku, 

ktorú odvysielajú pracovníčky miestneho obecného úradu. Naša spolupráca je veľmi interaktívna 

a plodná.  

 

Koordinátor školských rozhlasových relácií 

 
Školský rozhlas nemusí slúžiť iba na vyhlasovanie poplachu či oznamovanie dôležitých 

prevádzkových informácií. Na ZŠ s MŠ v Častej sme sa rozhodli, že ho budeme používať ako 

médium na komunikáciu so žiakmi i pracovníkmi školy. Prostredníctvom školského rozhlasu sa 

žiaci dozvedia o aktuálnom dianí v škole, získajú bližšie informácie o ponúkaných aktivitách 

a v neposlednom rade si vypočujú i relácie, ktorých účelom je v priebehu školského dňa uvoľniť 

a zabaviť. 

Relácie v školskom rozhlase poskytujú priestor jednotlivým pedagógom a tiež externistom 

spolupracujúcim so školou, v ktorom môžu predstaviť svoje záujmové aktivity, motivovať žiakov 

k spolupráci, oznamovať súťaže, netradične priblížiť témy, ktoré spadajú do oblasti ich predmetu, 

či oblasti, ktorej sú koordinátorom. Zvyčajne zvolená forma, interview, prepožičiava reláciám 

atraktívnejší a pútavejší formát. Túto činnosť koordinuje učiteľka 2. stupňa. 

 

Rozhlasové relácie robíme pri príležitostiach: 

September 

Medzinárodný deň mieru /21.9./ 

Európsky deň jazykov /26.9./ 

Svetový deň srdca /27.9./ 
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Svetový deň mlieka v školách /30.9./ 

Október 

Medzinárodný deň učiteľov /5.10/ 

Medzinárodný deň za zredukovanie prírodných katastrof /8.10/ 

Medzinárodný deň boja proti chudobe /17.10./ 

Medzinárodný deň stromov /20.10./ 

November 

Svetový deň behu /5.11./  

Svetový deň diabetu /14.11./ 

Medzinárodný deň bez fajčenia /20.11./ 

Medzinárodný deň nenakupovania /28.11./ 

December 

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím /3.12./ 

Deň ľudských práv /10.12./ 

Medzinárodný deň migrantov /18.12./ 

Január 

Svetový deň mieru /1.1./ 

Deň komplimentov /24.1./ 

Svetový deň lepry /26.1./ 

Február 

Svetový deň mokradí /2.2./ 

Svetový deň proti rakovine /4.2./ 

Deň zaľúbených /14.2./ 

Marec 

Medzinárodný deň žien /8.3/ 

Svetový deň obličiek /13.3./ 

Svetový deň vody /22.3./ 

Svetový deň meteorológie /23.3./ 

Apríl 

Svetový deň zdravia /7.4./ 

Svetový deň hemofílie /17.4./ 

Deň Zeme /22.4./ 

Svetový deň tučniakov /25.4./ 
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Máj 

Deň Slnka /3.5./ 

Deň matiek /12.5./ 

Deň tulipánov /13.5./ 

Svetový deň bez tabaku /31.5./ 

Jún 

Svetový deň darcov krvi /14.6./ 

Deň otcov /16.6./ 

Deň kvetov /21.6./ 

 

 

 

Koordinátor žiackeho parlamentu 

Koordinuje kooperáciu a komunikáciu žiakov a učiteľov. Žiacky parlament komunikuje 

priamo s riaditeľkou školy, ktorá je jeho koordinátorkou. Venuje sa aktuálnym problémom v škole 

– správaniu sa žiakov v škole aj mimo nej, výchovno-vyučovacím  výsledkom žiakov, 

priestupkom žiakov voči školskému poriadku a mnohým aktuálnym témam školy. Hľadá, spolu 

s vedením školy, rôzne riešenia problémov /rieši problémy zo skrinky dôvery/, ktoré sa dotýkajú 

žiakov, podáva návrhy a pripomienky k školskému  a vnútornému poriadku školy. Každý zástupca 

žiackeho parlamentu má právo slobodne vyjadriť svoj názor k jednotlivým témam a problémom 

predloženým riaditeľkou školy, pedagogickými a výchovnými pracovníkmi. 

Žiaci  3. – 9. ročníka, z každej triedy sú zvolení dvaja zástupcovia. Stretávajú sa raz za 

dva mesiace alebo podľa potreby. Žiacky parlament v našej škole začal svoju činnosť v 

septembri 2012. Pracuje podľa plánu, ktorý bol vypracovaný na prvom zasadnutí v septembri 

príslušného školského roku a podľa potreby sa môže  doplniť o ďalšie aktivity. 

 

Jeho snahou je docieliť spoluprácu  žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej 

činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na 

výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatí: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne 

argumentovať svoje názory i tolerovať názory rovesníkov, niesť istú mieru zodpovednosti za život 

v škole a zároveň podporiť ich sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu 

žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať malú školu demokracie a života. Školským parlamentom 
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vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať 

z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, k 

nezodpovednosti, k nedisciplinovanosti a k „zlému správaniu", ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú 

vetou - „veď máme demokraciu". Zástupcovia každej triedy sa aktívne zúčastňujú na chode školy, 

s pomocou dospelých organizujú rôzne akcie. Postupne sa odstraňuje bariéra učiteľ – žiak, čo 

prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu. 

 

Koordinátor pre spoluprácu ZŠ s MŠ Častá 

 Koordinuje spoluprácu, aktivity a komunikáciu medzi MŠ a ZŠ tak, aby bol zabezpečený 

plynulý prechod detí MŠ do ZŠ. Túto prácu koordinuje jedna učiteľka z MŠ a jedna zo ZŠ. 

 

Koordinátor finančnej gramotnosti 

Koordinuje a kontroluje zaradenie finančnej gramotnosti do učebných osnov a jej 

začlenenie v jednotlivých vyučovacích predmetoch s využitím národného štandardu pre finančnú 

gramotnosť. 

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti 

Koordinuje a kontroluje zaradenie čitateľskej gramotnosti do učebných osnov a jej 

začlenenie v jednotlivých vyučovacích predmetoch. 

 

Správca počítačovej siete 

V školskom roku 2020/2021 bude pracovať v našej škole aj správca počítačovej siete. Je 

to učiteľ II. stupňa. Bude zabezpečovať prevádzkyschopnosť počítačovej siete, odstraňovať 

prípadné poruchy, objednávať servis špecializovaných firiem, zaisťovať ochranu dát, ich 

zálohovanie a ochranu proti vírusom, zabezpečovať optimalizáciu prevádzky siete vzhľadom k 

potrebám školy, zabezpečovať nákup a inštaláciu nových počítačov a ich príslušenstva a nového 

softvéru. 

 

V tomto školskom roku – 2020/2021 budú v našej škole pracovať aj správcovia učební 

a odborných tried. Jednotlivé úlohy správcov pridelených učební sú rozdelené podľa 
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schopností a zručností pedagógov, ktorí sú správcovstvom poverení  a za dané učebne 

zodpovední. 

 

Správca mediálnej učebne 

V školskom roku 2020/2021 bude pracovať v našej škole aj správca mediálnej učebne. 

Bude zabezpečovať využívanie jednotlivých médií, ktoré plánujeme využívať ako učebné, 

pracovné pomôcky. Kontroluje a zabezpečuje aktuálnosť a funkčnosť jednotlivých médií.  

 Správca jazykovej učebne  

V školskom roku 2020/2021 bude pracovať v našej škole aj správca jazykovej učebne. Jeho 

úlohou je starostlivosť o didaktickú techniku i metodickú literatúru, ktorá sa týka jazykového 

vyučovania.  Kontroluje a zabezpečuje aktuálnosť a funkčnosť pridelených pomôcok. 

Správca enviroučebne 

V školskom roku 2020/2021 bude pracovať v našej škole aj správca enviroučebne. Jeho 

úlohou je zabezpečenie, kontrola a dopĺňanie materiálu do laboratórneho kabinetu vo všetkých 

prírodovedných predmetoch. Pracuje a kontroluje prácu s novými i zaužívanými pomôckami 

a technikou. 

Správca ekoučebne 

V školskom roku 2020/2021 bude pracovať v našej škole aj správca ekoučebne. V tejto 

špecifickej triede v prírode v areáli školského pozemku je úlohou správcu koordinovať 

a usmerňovať obsadenie a využívanie danej učebne a kontrola funkčnosti pridelenej triedy, okolia 

a úpravy daného priestoru.  

 

Správca dopravného ihriska 

V školskom roku 2020/2021 bude pracovať v našej škole aj správca dopravného ihriska, 

ktorý má za úlohu kontrolovať stav a funkčnosť dopravného ihriska, pomôcok a bicyklov 

s prilbami, ktoré sa využívajú v rámci dopravnej výchovy.  

Správca webstránky ZŠ s MŠ Častá 

V školskom roku 2020/2021 bude pracovať v našej škole aj správca webstránky, ktorý má 

za úlohu kontrolovať, dopĺňať, inovovať, aktualizovať a overovať informácie a obrazový materiál 

zverejňované na webovej stránke školy.  

Zdravotník 
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Zdravotník organizuje a zabezpečuje koordináciu úloh a aktivít vedúcich k zdravému 

životnému štýlu. V rámci zdravotnej prípravy budú žiaci poučovaní na triednických hodinách 

o spôsoboch predchádzania úrazom a chorobám, počas hodín výtvarnej výchovy vytvoria práce na 

tému zdravý životný štýl a zdravá výživa. V rámci akcií pripravených ako včlenenie prierezových 

tém do mimoškolských aktivít si žiaci I. aj II. stupňa ZŠ priamo precvičia ošetrovanie poranení 

a zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze. Svoje vedomosti si preveria v zdravotnom teste. 

4.1 Rozdelenie funkcií: 

• výchovná poradkyňa: Mgr. Monika Svinčáková 

• kariérový poradca: Mgr. Monika Walterová 

• koordinátor protidrogových prevencií: Mgr. Anna Klasová 

• koordinátor pre integráciu žiakov: Mgr. Gabriala Molnárová 

• koordinátor pre činnosť knižníc: Mgr.  Zuzana Pudmarčíková, Mgr. Zuzana Čamajová 

• koordinátor pre environmentálnu výchovu: RNDR., Mgr. Iveta Jakubcová, Mgr. Jozef 

Jakuš 

• koordinátor projektu Zdravá škola: Mgr. Lenka Dukátová, Gabriela Škanderová 

• koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Karolína Fedáková, Mgr.Zuzana 

Pudmarčíková 

• koordinátor školského časopisu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Slezová 

• koordinátor pre obecný časopis: Informačník: Mgr. Adriana Cíferská  

• koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Monika Svinčáková 

• koordinátor rozhlasových relácií: Mgr. Monika Walterová (školské relácie), Mgr. Adriana 

Cíferská(obecné relácie) 

• koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Karolína Fedáková, Mgr. Jozef Jakuš 

• koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Zuzana Pudmarčíková, Mgr. Zuzana Čamajová 

• koordinátor pre spoluprácu ZŠ s MŠ: Mgr. Katarína Branišová, Mgr. Zlatka Blahutová 

• správca počítačovej siete a učební: školský informatik Mgr. Filip Pudmarčík 

• správca enviroučebne: Mgr. Jozef Jakuš 

• správca jazykovej učebne: Mgr. Monika Walterová 
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• správca web stránky školy: Mgr. Filip Pudmarčík, Mgr. Karolína Fedáková, Ing. Daša 

Detvanová, Mgr. Slavka Kleštincová 

• správca ekoučebne: Mgr. Andrea Šándorová, Mgr. Zlatka Blahutová 

• správca kabinetu dopravného ihriska: Mgr. Monika Walterová 

 

5. Dlhodobé projekty 

 

Škola má skúsenosti s vypracovávaním projektov. V minulých 5 - 6 rokoch sme boli 

úspešní v projektoch: 

Charitatívne projekty 1. Škola priateľská deťom /projekt Unicef/ 

2. Liga proti rakovine - Deň narcisov 

3. Unicef 

4. Modrý gombík 

5. Biela pastelka 

6. Predaj Vianočnej pohľadnice UNICEF 

Zdravie a zdravá výživa 7. Školské mlieko 

8. Školské Brejky - Rajo 

9. Školské ovocie 

Medzinárodné projekty 10. Etwining 

11. Erazmus Plus, KA1, KA2 

12. Nórsky projekt 

13. Záložka spája školy 

Enviromentálne 14. Strom života 

15. Krok za krokom smerom k lesu  

Vzdelávacie 16. Projekt Orava 

17. Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku 

/organizátori/ 

18. Na bicykli bezpečne - okresné kolo /organizátori/ 
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19. Európa v škole 

Športové projekty 20. Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke 

dorastencov 

21. Majstrovstvá Európy dorastencov v silovom trojboji 

22. Otvorené Majstrovstvá Českej republiky v silovom 

trojboji dorastencov 

23. Otvorené Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji 

dorastencov 

24. Tlak na lavičke žiaci a žiačky 

25. Hokejbalová liga regionálna 

26. CocaCola  školský pohár dievčatá 

27. McDonald´s Cup  školský pohár     

28. MiniCool voley   

29. Volejbal dievčatá   

30. Slovakia Cup (silový trojboj) 

31. Školský pohár v malom futbale   

32. Európsky týždeň športu 

 

 

 

 

Školský rok 2011/2012: 

 V rámci projektu ZSE prebehla v júli a v auguste 2011 výmena okien a rekonštrukcia 

jedného poschodia MŠ v budove Na vŕšku. 

 V septembri – decembri 2011 sme sa zapojili do projektov: ekoučebňa, vybavenie učebne 

pre ŠP, rekonštrukcia exteriéru MŠ, nové parkovisko pre zamestnancov školy. 

 V rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov sme 

v roku 2012 získali dva notebooky. 

V rámci projektu ZSE sme získali 800 Eur na dovybavenie žiackej kuchynky. 
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V júli – auguste sme sa pustili, v spolupráci s rodičmi a sponzormi školy, do premiestnenia 

a prebudovania MŠ a ZŠ. MŠ sa vďaka tomuto projektu nachádza v jednej účelovej budove a ZŠ 

v druhej účelovej budove s prístavbami. 

 

Školský rok 2012/2013: 

V júli – auguste 2012 sme zrekonštruovali 2. poschodie MŠ v budove Na vŕšku, čím sme 

zabezpečili, že v tejto budove fungujú všetky oddelenia MŠ.  

V júni – auguste 2012 sme prerobili 3 triedy a sociálne zariadenia v prístavbe hlavnej 

budovy ZŠ, čím sme vytvorili priestor pre niektoré triedy 1. stupňa a ŠKD. Tým sme zabezpečili, 

že všetky triedy ZŠ sa toho času nachádzajú v jednom areáli.  

V júni – auguste 2012 sme vybudovali nové parkovisko pre zamestnancov školy v areáli 

ZŠ. 

V spolupráci s radou rodičov sme vybudovali druhú počítačovú učebňu aj s vybavením 

a nakúpili sme školský nábytok pre jednu triedu. 

V tomto školskom roku sme začali s prvou fázou výstavby EKO učebne s finančnou 

pomocou projektu Mondi SPP – Projekt náš najlepší sused – skrášlenie okolia (vytvorenie záhrady 

– okrasné liečivé rastliny, kry a stromy). V druhej fáze sme v spolupráci s radou rodičov 

vybudovali altánok, ktorý bude slúžiť ako učebňa v prírode - EKO učebňa. 

V júni – auguste 2013 sme vymaľovali všetky triedy ZŠ, zmodernizovali všetky sociálne 

zariadenia  ZŠ, vybrúsili parkety v dvoch triedach. 

V júni – auguste 2013 sme pomocou financií z havarijných fondov MŠSR opravili strechu 

telocvične, vymaľovali interiér telocvične a zariadili sme šatne novým nábytkom. 

V júli – auguste 2013 sme v spolupráci so zriaďovateľom obce Častá sfunkčnili 

vzduchotechniku školskej jedálne. 

 

V školskom roku 2013/2014 sme pokračovali nasledovnými rekonštrukciami:  
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p.č. 

Názov projektu: 
Finančné 

prostriedky 

Termín 
Vypracoval a 

organizoval: začatia ukončenia 

1. Vymaľovanie interiéru 

a rekonštrukcia 

sociálnych zariadení v  

školskej jedálni 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

XI/2013 

 

XII/2013 

 

Mgr.  

Cíferská, 

Mgr. 

Fedáková, 

p. Ješko 

2. 

 

 

Výmena obkladu pri 

vchode do jedálne 

 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

XI/2013 

 

 

XII/2013 

 

 

Mgr.  

Cíferská, 

p. Ješko 

3.  

 

Nový prístrešok pri 

vstupe do školskej 

jedálne 

 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

 

XI/2013 XII/2013 

 

Mgr.  

Cíferská,  

p. 

Jablonovský 

4.  Výmena interierových 

dverí v školskej jedálni 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

XI/2013 

 

XII/2013 

 

Mgr. Cíferská 

p. Ješko 

5.  Interaktívne vybavenie 

dvoch tried/  

interaktívne tabule, 

dataprojektory, 

notebooky 

Z finančných 

prostriedkov 

školy 

XII/2013 XII/2013 Mgr.  

Cíferská 

6.  Výmena interiérových 

dverí v škole 

 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

III/2014 IV/2014 Mgr.  

Cíferská, 

p.Ješko 

7.  Výmena okien 

a exterierových dverí 

na budove ZŠ, 

telocvične 

Koncesná 

zmluva 

s EPC 

Energy, 

splátkový 

kalendár 

IV/2014 V/2014 Mgr.  

Cíferská, 

p. 

Jablonovský, 

p.Ješko 
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8. 

 

 

 

Výmena kotlov 

a rekonštrukcia 

kotolne v ZŠ 

 

Koncesná 

zmluva s 

EPC Energy, 

splátkový 

kalendár 

V/2014 

 

VI/2014 Mgr. 

Cíferská, 

p. 

Jablonovský, 

p. Ješko 

9.  

 

Vymaľovanie troch 

tried a čiastočné 

domaľovanie tried po 

výmene okien 

Z finančných 

prostriedkov 

školy 

VII/2014 VII/2014 Mgr. 

Cíferská 

 

 

10. 

 

Zariadenie kmeňovej 

triedy novým 

nábytkom 

 

Finančné 

prostriedky 

rady rodičov 

 

VII/20014 

 

VIII/2014 

 

Mgr. Cíferská 

 

11.  

 

Interaktívne riešenie 

v dvoch triedach 

/magneticko-

keramické tabule, 

dataprojektory, 

notebooky/ 

Finančné 

prostriedky 

rady rodičov 

VII/2014 VIII/2014 

 

 

Mgr. Cíferská 

 

Zapojenosť do projektov a rekonštrukcie školy v šk. roku 2014/2015 a 2015/2016: 

 

 

p

P.č. 

Názov projektu: 
Finančné 

prostriedky 

Termín 
Vypracoval/ 

organizoval: začatia ukončenia 

 

1

1. 

 

Komplexná 

rekonštrukcia šatní – 

maľovanie, nábytok 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

XII/2014 I/2015 Mgr.  

Cíferská,  
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2

2. 

Etapovitá 

rekonštrukcia jednej 

časti kotolne a zmena 

jej charakteru na 

technickú dielňu – 

dobudovanie okna, 

vypratanie a úprava 

priestoru. 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

IV/2015 

 

 

 

V/2015 

 

 

 

Mgr.  

Cíferská, 

Mgr. Jakuš, p. 

Valo 

3

3. 

Zapojenie sa do 

projektu na rozšírenie 

kapacít MŠ 

Výzva MŠ 

SR 

 

 

 

II/2014 

 

 

 

 

Z dôvodu 

nízkej 

dotácie 

vrátené 

 

 

Mgr.  

Cíferská,  

Ing. 

Tatranský, 

OÚ Častá 

 

4

4. 

 

Vymaľovanie celého 

interiéru chodieb na 

ZŠ 

 

 

Z finančnej 

čiastky 

určenej na 

správu budov 

 

VII/2015 

 

 

 

 

VIII/2015 

 

 

 

 

Mgr. Cíferská 

 

 

5

5. 

 

Brúsenie a lakovanie 

parkiet v štyroch 

triedach ZŠ 

 

 

Z finančných 

prostriedkov 

školy 

 

 

VII/2015 

 

 

 

VIII/2015 

 

 

 

Mgr. Cíferská 

p. Valo 

 

6

6. 

 

Interaktívne riešenie 

v dvoch triedach / 

dataprojektory, 

notebooky/ 

 

Z finančnej 

čiastky RR 

 

 

 

VII/2015 

 

 

 

VIII/2015 

 

 

 

Mgr.  

Cíferská 

 

 

7

7. 

 

Zapojenie sa do 

projektu 

polytechnického 

vzdelávania 

 

Projekt MŠ 

SR a ŠIOV 

50 000 Eur 

 

 

V/2015 

 

 

 

 

VIII/2015 

 

 

 

 

Mgr. Cíferská 

 

 

8

8.  

 

Rekonštrukcia 

vestibulu ZŠ 

 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

 

VIII/2015 

 

 

 

VIII/2015 

 

 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská 

  

9

9. 

 

Maľovanie ŠKD 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

 

VIII/2015 

 

VIII/2015 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská 
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1

10. 

 

Minikuchyňka v ZŠ 

 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VIII/2015 

 

 

VIII/2015 

 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská 

1

11. 

 

Vymaľovanie tried /3 

ZŠ/ 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VIII/2016 

 

 

 

VIII/2016 

 

 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská 

 

1

12. 

 

Brúsenie parkiet /2 

triedy ZŠ/ 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VIII/2016 

 

 

VIII/2016 

 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská 

 

1

13. 

 

Dielňa-dobudovanie 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VII/2016 

 

 

 

VIII/2016 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská 

 

 

Zapojenosť do projektov a rekonštrukcie školy v šk. roku 2016/2017: 

 

 

p.č. 

Názov projektu: 
Finančné 

prostriedky 

Termín 
Vypracoval a 

organizoval: začatia ukončenia 

1. Rekonštrukcia 

riaditeľne 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

II/2017 

 

II/2017 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská 

 

2. Nórsky projekt 

 

Úrad vlády 

SR 

VI/2016 

 

X/2016; 

VI/2017 

Mgr. Adriana 

Cíferská 

3

3. 

 

Erazmus plus 

 

 

 

SAAIC 

 

 

 

 

2017 

 

 

VIII/2018 

 

 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská, 

Mgr. 

Walterová 

4

4. 

 

Rozvoj športu v obci 

Častá 

 

Úrad vlády 

SR 

 

V/2017 

 

 

Výzva bola 

zrušená 

Obecný úrad, 

Mgr. 

Cíferská, MŠ 

5

5. 

 

Projekt:  Jazykové 

učebne a knižnica pre 

základnú školu 

 

OP IROP 

 

 

III; VII/2017 

 

úspešný 

 

Obecný úrad, 

Mgr. Cíferská 
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6

6. 

 

Projekt: 

Rekonštrukcia 

telocvične  v základn

ej škole  s materskou 

školou Častá 

 

MŠVVaŠ SR 

 

 

V/2017 

 

Neúspešný 

 

Obecný úrad, 

Mgr. Cíferská 

7

7. 

 

Drobná stavba- 

schodište do 

ekoučebne, záhradný 

domček 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VI/2017 

 

XI/2017    

 

Mgr. Cíferská 

 

8

8. 

 

Brúsenie parkiet 

Vymaľovanie 

poškodených častí 

tried, výmena dverí 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

 

VIII/2017 

 

 

 

 

VIII/2017 

 

 

 

Mgr. 

Cíferská, 

Užovičová, 

Mgr. Jakuš 

9

9. 

 

Strecha MŠ 

 

Rozpočet 

obce 

 

VIII/2017 

 

IX/2017 

 

Obecný úrad, 

Mgr. Cíferská 

 

 

Zapojenosť do projektov a rekonštrukcie školy v šk. roku 2017/2018: 

 

p.č. 

Názov projektu: 
Finančné 

prostriedky 

Termín 
Vypracoval a 

organizoval: začatia ukončenia 

1.  

Brúsenie parkiet 

Vymaľovanie 

poškodených častí 

tried 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

 

VII/2018 

 

 

 

 

VII/2018 

 

 

 

Mgr. 

Cíferská, 

Užovičová 

2.  

Rekonštrukcia 

zborovní pre 1. a 2. 

stupeň 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

 

VII/2018 

 

VIII/2018 

Mgr. 

Cíferská, 

Mgr. 

Karolína 

Fedáková, 

Mgr. Filip 

Pudmarčík 
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3. Rekonštrukcia 

kancelárie pre 

ekonómku 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VII/2018 VIII/2018 Mgr. 

Cíferská, 

Alena 

Užovičová 

4. Rekonštrukcia 

kancelárie pre školníka 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VI/2018 VII/2018 Mgr. Adriana 

Cíferská, 

Jozef Valo 

5. Rekonštrukcia 

kabinetu pre 

psychologa 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VII/2018 VIII/2018 Mgr. Monika 

Svinčáková, 

Mgr. Zuzana 

Roedolf 
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Projekt: jazykové 

učebne a knižnica pre 

základnú školu 

Predkladanie 

v rámci OP 

IROP 

2-kolový 

proces,  

1-kolo 

Projektový 

zámer – 

10.3.2017, 

doručená 

bola 

pozitívna 

hodnotiaca 

správa 

2- kolo 

Žiadosť 

o NFP  - 

25.7.2017 

Úspešný:  

75 589,44 € 

 

 

úspešné-

prebieha 

Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Mgr. 

Baloghová, 

Obec Častá 

 
Rozvoj športu v obci 

Častá 

Úrad vlády 

SR 

Predkladani

e:  Úrad 

vlády SR  , 

30.05.2017 

Úspešný 

13343,40 

úspešné - 

prebieha  

Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Kolektív MŠ, 

Mgr. 

Baloghová, 

Obec Častá 

 
Rekonštrukcia 

telocvične  v základn

ej škole  s materskou 

školou Častá 

MŠVVaŠ SR 30.05.2017 

zatiaľ 

nevyhodnote

ný 

 Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Mgr. 

Baloghová, 

Obec Častá 

 
Zateplenie a fasáda 

budovy novej školy 

Koncesia VIII/2018 prebieha Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Obec Častá 

 
Fasáda budovy MŠ Obecný úrad VII/2018 prebieha Mgr. Adriana 

Cíferská, 

Obec Častá 

 
Vymaľovanie 

a oprava tried 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

 

VII/2018 VIII/2018 Mgr. Adriana 

Cíferská 

Ivan Užovič 
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Zapojenosť do projektov a rekonštrukcie školy v šk. roku 2018/2019: 

Názov 

projektu: 

Finan

čné 

prostriedky 

Termín Vypra

coval a 

organizoval: 
začati

a 

ukonč

enia 

  

PVC, 

vymaľovanie 

poškodených  častí 

tried,sokle,MŠ, 

ŠJ,kuchyňa, 

kuchyňka,knižnica, 

kabinet 

  

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

  

  

II,VII/2019 

  

  

  

  

VII/2019 

  

  

  

Mgr. 

Cíferská, 

Užovičová 

Užovič 

  

Nábytok zborovňa 

I.stup. a ŠKD 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

  

  

II/2019 

  

VIII/2019 

Mgr. 

Cíferská, 

Mgr. 

Fedáková 

Užovičová  

 

Elektroinštalačné 

práce 

  

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

  

 

IV-VII/2019 

 

VIII/2019 

Mgr. 

Cíferská, 

Peter 

Hrdlička 

 

Školská jedáleň-elekt. 

kotol,bojler 

a panvica,ods. pary 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

  

 

III-VI/2019 

 

VI/2019 

Mgr. Adriana 

Cíferská, 

Ružičková  

 

Sieťky na okná 

 

Z finančnej 

čiastky na 

správu budov 

  

 

VIII/2019 

 

VIII/2019 

 

Mgr.Cíferská 

Projekt: jazykové 

učebne a knižnica pre 

základnú školu 

Predkladanie 

v rámci OP 

IROP 

2-kolový 

proces,  

1-kolo 

Projektový 

zámer – 

10.3.2017, 

ukončené, 

dozariaďuje 

sa 

 

Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Mgr. 

Baloghová, 
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doručená 

bola 

pozitívna 

hodnotiaca 

správa 

2- 

kolo Žiadosť 

o NFP  - 

25.7.2017 

Úspešný:  

75 589,44 € 

  

  

VII-

VIII/2019 

 

Obec Častá 

Rozvoj športu v obci 

Častá 

Úrad vlády 

SR 

Predkladani

e:  Úrad 

vlády SR  , 

30.05.2017 

Úspešný 

13343,40 

úspešné  

III/2019 

Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Kolektív MŠ, 

Mgr. 

Baloghová, 

Obec Častá 

Rekonštrukcia 

telocvične  v základn

ej škole  s materskou 

školou Častá 

MŠVVaŠ SR 30.05.2017 

 

neúšpešný Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Mgr. 

Baloghová, 

Obec Častá 

Zateplenie a fasáda 

budovy novej školy 

Koncesia VIII/2018 prebieha Mgr. Adriana 

Cíferská,  

Obec Častá 

 

2019/2020 
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6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Škola spolupracuje so zriaďovateľom – obcou Častá, s radou rodičov, na zasadnutiach 

ktorých sa vždy zúčastňuje riaditeľka školy. Stretnutia rady rodičov sa organizujú formou 1 

plenárneho stretnutia, 2 – 3 konzultačných či triednických stretnutí rodičov s pedagógmi, 1 

stretnutia rodičov deviatakov s výchovným poradcom a priemerne 4x ročne stretnutia výboru rady 

rodičov, ktorý tvoria triedni dôverníci. 

 

6.1 Spolupráca s rodičmi 

 V spolupráci s rodičmi chceme prechádzať od formálnej spolupráce k neformálnej, 

viesť rodičov k partnerskej spolupráci pri výchove ich detí, k akceptovaniu osobnosti učiteľa, 

osobnosti žiaka, rozvíjať medzi rodičmi pedagogickú, odbornú osvetu, formou odborného 

poradenstva o žiakoch a aktuálnymi témami pre rodičov. Našou úlohou je pravidelne informovať 

rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, o ich úspechoch i problémoch na 

rodičovských združeniach alebo v prípade potreby individuálnymi pohovormi, e-mailovou 

komunikáciou so zákonnými zástupcami žiaka. U mladších žiakov využívať „kontaktný 

slovníček“. Máme záujem jednotne pôsobiť na osobnosť žiaka pri odstraňovaní príčin vedúcich k 

výchovno-vzdelávacím problémom a tiež úzko spolupracovať s rodičmi, ktorých deti majú 

problémy (vzdelávacie, výchovné). Formou odborných prednášok, konzultácií s riaditeľkou, 

špeciálnou pedagogičkou, školskou psychologičkou, rodičmi, učiteľkami a s CPPPaP v Pezinku 

a v Trnave riešiť spoločné problémy. Po dohode so ZRPŠ nám rodičia pomôžu finančnou podporou 

pri odmeňovaní žiakov za súťaže, prospech a tiež pri odmenách za karnevalové masky 

a mikulášskych balíčkoch. 

Máme záujem o organizovanie spoločných aktivít: škola + rodičia + žiaci a pri tejto 

príležitosti sa bližšie zoznamovať s rodinou, upevňovať vzájomnú dôveru a spoluprácu. Dôležité 

je tiež pozorovaním detí odhaľovať poruchy mentálneho a fyzického rozvoja, v spolupráci s 

rodičmi sa podieľať na ich korigovaní prípadne odstraňovaní. 
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6.2 Spolupráca s radou školy 

Rada školy sa pravidelne stretáva 4x ročne. Nakoľko sa vyjadruje ku všetkým závažným 

skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, je úzka spolupráca medzi radou školy a školou 

nevyhnutná. 

Rada školy schvaľuje školský vzdelávací program. Má možnosť vyjadriť sa k počtu 

prijímaných žiakov, k návrhu na zavedenie študijných a učebných zameraní, na úpravu v učebných 

plánoch a k skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných 

počtov žiakov v týchto predmetoch, k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

školy, k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy, k správe o 

výsledkoch hospodárenia školy. 

V budúcnosti plánuje vedenie školy spoluprácu s radou školy nielen v spomínaných 

oblastiach, ale aj pri organizovaní rôznych podujatí, súťaží, brigád a taktiež pri rekonštrukcii školy. 

6.3 Spolupráca s obcou Častá 

Obec Častá je zriaďovateľom školy. V školskom roku 2020/2021 pripraví tradičné 

slávnostné prijatie prváčikov a rodičov v obci, zápis do pamätnej knihy obce, bude tiež úzko 

spolupracovať s vedením školy vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo 

zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka. 

Škola sa bude pravidelne spolupodieľať na akciách pripravovaných obcou, ako sú 

napríklad obecné výstavy a oslavy, kultúrne programy: stretnutie s dôchodcami, vianočná 

besiedka, prezentácia rozprávkových hier divadelného krúžku pre obyvateľov obce, slávnostná 

akadémia na začiatku a konci školského roka, brigády na úprave okolia školy a obce; vedenie 

školy bude pravidelne informovať starostku obce o dianí v škole. Pedagogickí pracovníci a žiaci 

prispejú svojimi príspevkami do miestnych novín "Informačník“. 

6.4 Spolupráca s farským úradom 

Farský úrad v Častej už dlhodobo spolupracuje s našou školou. Aktívne sa zúčastňuje na 

výchovno-vzdelávacom procese. Taktiež máme záujem pomôcť pri organizovaní prvého svätého 

prijímania a birmovky. Po slávnostnom otvorení školského roka prebieha pravidelne slávnostná 

omša v kostole. Pán farár spolupracuje so školou pri celodenných akciách školy. 
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7. Priestorové a materiálno-technické podmienky 
školy 

Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, 

priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Hlavnej 293 (hlavná budova) 

sú umiestnené triedy 1. - 9. ročníka ZŠ. Táto budova má tri podlažia. Na prízemí sa nachádza 

sekretariát, zborovňa, riaditeľňa, počítačová učebňa,  knižnica, hygienické zariadenia, kabinet 

upratovačiek, kabinet správcu školy a žiacke šatne. Vstup do telocvične je na prízemí prepojený 

chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dve šatne s príslušným hygienickým zariadením: 

chlapčenské na prízemí a dievčenské na prvom poschodí. Cvičebná plocha má 528 m2. Na prvom 

poschodí hlavnej budovy sa nachádza šesť tried,  kabinet  špeciálneho pedagóga a hygienické 

zariadenia. Druhé poschodie hlavnej budovy má dve krídla. Nachádzajú sa tu triedy a odborná 

učebňa: počítačová učebňa. Obidve krídla sú prepojené enviroučebňou s vlastným kabinetom. V 

samostatných prístavbách sú 3 triedy ZŠ, v ktorých sa taktiež po vyučovaní uskutočňuje činnosť 

ŠKD, školská jedáleň a hygienické zariadenia. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy 

nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal. ZŠ má samostatný 

ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom. 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: 

• Enviroučebňu – učebňu prírodovedných predmetov – fyziky, chémie, prírodopisu, 

biológie (s PC, dataprojektorom, vizualizérom, keramickou tabuľou, DVD-

prehrávačom a videorekordérom) vybudovanú na jar 2009 s finančnou podporou rady 

rodičov a Enviroprojektu. 

• Dve počítačové učebne: P1 (s 22 počítačmi, softvérovým vybavením, 

dataprojektorom, skenerom, niekoľkými typmi tlačiarní, keramickou tabuľou, 

kamerou, digitálnym fotoaparátom) vybudovanú na jar 2003 s finančnou podporou 

rady rodičov a P2- prenosná (21 notebookov, projektor, interaktívna tabuľa e-beam, 

keramická tabuľa, ozvučenie) - vybudovaná s finančnou podporou rady rodičov na jar 

2012. 

• Žiakom slúži ako odborná učebňa – žiacka kuchynka, počas leta 2009 

zrekonštruovaná a zmodernizovaná z projektu MŠ SR a financií rady rodičov. Tu 

získavajú praktické zručnosti a návyky správnej životosprávy a stravovania. Základy 

varenia tak získavajú nielen dievčatá, ale po pozitívnej odozve, aj chlapci. 
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• Veľkú telocvičňu s vybudovaným javiskom, ktorá sa príležitostne využíva ako 

spoločenská miestnosť s pódiom, s javiskovým osvetlením a divadelnou zvukovou 

technikou. Telocvičňu využívame okrem športových aktivít na slávnostné akadémie (na 

začiatku či konci školského roka, na Vianoce, prípadne na Deň matiek). Súčasťou 

vybavenia telocvične je miniposilňovňa. Školské športové plochy ďalej tvoria: 

futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko. Sociálne 

zariadenia telocvične prešli v lete 2009 rekonštrukciou vďaka finančnej podpore 

Bratislavského samosprávneho kraja. Strecha telocvične, vymaľovanie interiéru 

telocvične a zaradenie šatní prešli rekonštrukciou v lete 2013 za finančnej pomoci 

havarijných fondov MŠSR a Obecného úradu obce Častá. 

• Z finančnej dotácie projektov Asociácie športu na školách sa v hale telocvične 

vymenila časť okien v r. 2006 a v r. 2008, v roku 2014 boli vymenené všetky okná. 

• Škola má inovovanú žiacku knižnicu s 3 445 titulmi kníh krásnej literatúry 

a encyklopédií, CD a DVD. Knižničný fond je vybavený elektronickým katalógom. 

Knižnica poskytuje možnosť vyhľadávania kníh prostredníctvom internetu. Začiatkom 

šk. r. 2009/10 sa obohatila o nové knižné a mediálne tituly zakúpené vďaka projektu  

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009. 

V školskom roku 2018/2019 sme prostredníctvom projektu Jazykové učebne 

a knižnica získali moderné vbavenie knižnice a knižničný fond: samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných vecí, beletriu, technické hry, robotické hry, hudobné 

nahrávky, nástenné portréty osobností. 

• Škola má k dispozícii detské dopravné ihrisko umiestnené na asfaltovej ploche dvora 

MŠ (s vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom, prenosnými 

dopravnými značkami a semaformi, s 10 detskými bicyklami s prilbami a 2 detskými 

kolobežkami). Vybudované bolo s podporou firmy Protetika Bratislava a BSK. 

• Škola má zariadený kabinet špeciálneho pedagóga (s PC a s potrebným výukovým 

softvérom), ktorý slúži pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

• Ekoučebňu -  umiestnením zelene a záhradného altánku v átriu školy máme 

vytvorenú exteriérovú ekoučebňu pre 30 žiakov, ktorú využívame na vzdelávacie, 

telovýchovné a oddychové činnosti školy, 
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• Vybavenie IKT v  kmeňových triedach – vo všetkých kmeňových triedach a odborných 

učebniach, 

• Dielňa – stoly a stoličky pre 18 žiakov, katedra, tabuľa,  sklad pomôcok pre techniku. 

• Jazykové učebne – vybavenie a zmodernizovanie priestorov za účelom skvalitnenia 

vzdelávania žiakov v cudzojazyčnej komunikácii, v rozvoji čitateľskej gramotnosti. 

V školskom roku 2018/2019 sme prostredníctvom projektu dve  jazykové učebne 

s moderným vybavením. 

 

Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené 

učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme 

a modernizujeme. 

Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania. 

Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet 

v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej 

knižnici. Zamestnanci  majú prístup k internetu vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia 

školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy aj u vedúcej ŠJ. 

Súčasťou školských priestorov sú šatne pre žiakov. 

V samostatnej prístavbe školy sa nachádza školská jedáleň, ktorá pripravuje denne viac 

ako 200 obedov a 200 doplnkových jedál. Slúži deťom MŠ, žiakom ZŠ, zamestnancom školy 

i cudzím stravníkom. Škola ako životný priestor 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, venujeme pravidelnú 

pozornosť a starostlivosť úprave a estetike prostredia tried, školského dvora, chodieb, na ktorých 

sú informácie o miestnom regióne a aktuálnych aktivitách školy. 

Všetky triedy školy sú vybavené novým moderným nábytkom. Triedy sú esteticky 

upravené. Technické vybavenie odborných učební zodpovedá novým trendom vo vzdelávaní. 

Hygienické zariadenia v budove školy pre 1. stupeň a v telocvični sú zrekonštruované, sociálne 

zariadenia v budove 2. stupňa sú taktiež zrekonštruované. Zmodernizovaný je aj interiér chodieb 

a vstupná haly. Na informačných tabuliach pred hlavným vchodom a vo vestibule školy na 

nástenkách sú aktuálne informácie pre žiakov, rodičov i verejnosť. 
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8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Škola sa snaží vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie i v areáli školy. Na začiatku školského roku i na prvých hodinách telesnej výchovy či 

v odborných učebniach sú žiaci učiteľmi poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchovno-

vzdelávacom procese, taktiež sú poučení o bezpečnosti pred odchodom na výlety, exkurzie či 

súťaže mimo školy. Všetci žiaci majú zdravotné poistenie. Pri vycestovaní žiakov do zahraničia 

škola zabezpečuje i poistenie zdravotných nákladov. Ku kontrole bezpečnosti priestorov i žiakov 

slúži školský monitorovací systém v hlavnej budove. 

Pravidelne ročne sú školení všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o protipožiarnej ochrane. Škola má zmluvného 

technika BOZP i požiarneho technika, ktorí vykonávajú pravidelné kontroly bezpečnosti 

a ochrany zdravia. V termínoch a s kvalifikáciou, stanovenými zákonom, vykonávajú odborní 

zamestnanci pravidelné revízie týchto zariadení: plynových a tlakových nádob, komínov, 

hasiacich prístrojov a hydrantov, elektrických zariadení, bleskozvodov, elektroniky. Pravidelné 

bývajú i kontroly vykonávané hygieničkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

V priestoroch ŠJ sa pravidelne vykonáva dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia i čistenie lapačov 

tukov. Za odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách je zodpovedné riaditeľstvo školy. 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho 
programu 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy 
a vzdelávania) 

Škola je živý organizmus, ktorý si vyžaduje cieľavedomé, sústavné a náročné vedenie a 

riadenie všetkých procesov, ktoré jej činnosť zabezpečujú a realizujú. 

Naša spoločnosť prešla za ostatné  roky výraznými zmenami. Legislatívne zmeny priniesli 

financovanie škôl podľa počtu žiakov. Do popredia sa tak dostane atraktívnosť školy. 

Vedenie školy a celý pedagogický kolektív musí presvedčiť kvalitnou prácou rodičov, aby 

svoje deti nechali vzdelávať sa práve v „jeho“ škole. Podmienkou prežitia školy sa stáva jej dobrý 

program a kvalitná pedagogická práca. Oveľa väčšie možnosti v pedagogickej práci dáva možnosť 

spojenia základnej školy s materskou školou do jedného celku. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

(školská i mimoškolská) musí byť na vysokej odbornej úrovni a pre žiakov (no aj pre rodičov) 

príťažlivá svojou kvalitou, pestrosťou a prístupnosťou. 

Základná škola spolu s materskou školou poskytujú žiakom základné vzdelanie, t.j. žiaci 

tu nadobúdajú zručnosti a postoje v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami 

vlastenectva, humanity a demokracie. Škola má vytvoriť žiakom priestor pre harmonický rozvoj 

osobnosti (vzdelanie, zábavu i šport), ale tiež priestor pre iniciatívu a tvorivosť žiakov aj 

pedagógov. 

Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu chceme pomôcť žiakom utvárať 

a rozvíjať kľúčové kompetencie a poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelania. Náš 

program je orientovaný na komunikáciu v cudzích jazykoch (anglický, nemecký) a získavanie 

informácií, rozvoj schopností v oblasti IKT, na environmentálnu výchovu. Program je zároveň 

orientovaný na žiaka, rešpektuje jeho osobné možnosti a individuálne potreby. Má za cieľ vytvoriť 

pre žiaka zázemie pre rozvoj tvorivosti a zároveň ho vybaviť všetkým potrebným pre úspešný 

život. 

Systém výchovy v rodine, v predškolskej výchove, ale najmä v školskej výchove veľakrát 

postupne zbavuje človeka toho, čo je v ňom vrodené a požaduje od neho namiesto tvorivosti 

podriadenosť a presné plnenie povinností. Často sa stretávame s nevhodným prístupom 

k tvorivosti. Jedným z našich cieľov je podporiť tvorivosť pedagógov. 
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Cieľom je, aby žiak našej školy po jej absolvovaní zvládol učivo I. aj II. stupňa základnej 

školy v jednotlivých predmetoch s čo najvyšším percentom úspešnosti (vnášať do edukačného 

procesu prvky otvoreného vyučovania, umožniť žiakom širší výber nepovinných a rozširujúcich 

predmetov, plavecké kurzy, exkurzie a poznávacie výlety tak, aby žiaci našej školy poznali i 

praktické využitie svojich vedomostí, rozvíjať ekologické cítenie žiakov). 

 

Súčasné klasické vnímanie 

našej školy 
Vízia našej školy do budúcnosti 

 

Východiská: 

Viac pozornosti sa venuje obsahu učiva ako 

dieťaťu a jeho schopnostiam. 

Východiská: 

Pozornosť sa sústreďuje na dieťa (schopnosti, záujmy, 

potreby), tiež na špecifiká školy a prostredia, v ktorom 

žiak žije a z toho sa odvodzuje to, čomu ho treba učiť. 

 

Ciele: 

Naučiť čo najviac učiva, preceňovanie 

pamäťového učenia, ale menej pozornosti je 

venovanej tvorivosti žiakov. 

Ciele: 

Spolu s učivom rozvíjať schopnosti, záujmy a najmä 

tvorivosť. Učivo nie je cieľom, ale prostriedkom 

rozvoja žiaka. 

 

 

Obsah: 

Je pevne stanovený učebným plánom a 

osnovami, je temer záväzný pre všetky 

školy a všetkých žiakov. 

Obsah: 

Je vymedzená len základná línia daná ŠVP, je 

modifikovateľný, prihliada na osobitosti školy, žiakov. 

 

 

Vyučovacie metódy: 

Prevaha verbálnych metód, výber metódy 

často závisí len od učiteľa. 

 

Vyučovacie metódy: 

Hry, dramatizácia, rozvíjajúce metódy. Využíva sa 

spontánnosť a nápaditosť žiakov. 

 

 

Činnosti žiakov: Činnosti žiakov: 
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Riadené a usmerňované učiteľom. 

 

Sú riadené učiteľom, ale vychádzajú zo záujmov žiakov, 

spolupráce s inými žiakmi, využíva sa nápaditosť 

žiakov. 

 

Zdroj nových vedomostí: 

Spravidla len učiteľ a učebnice. 

 

Zdroj nových vedomostí: 

Učebnice, iná literatúra, samostatná práca žiakov, 

experimentovanie + ďalšie nové heuristické metódy a 

pod. 

Hodnotenie: 

Známkami, ktoré majú malú informačnú 

hodnotu. 

Hodnotenie: 

Známkami + slovné hodnotenie s cieľom povzbudiť 

žiaka. 

 

Systém predmetov: 

Pevný, podľa učebného plánu daného 

ministerstvom školstva. 

Systém predmetov: 

Určitá časť pevná podľa ŠVP cca 70%, ďalších cca 30% 

voliteľných predmetov podľa výberu školy. 

 

Rozvrh hodín: 

Pevný, ustálený. 

Rozvrh hodín 

Pevný ustálený . 

 

Záujmy žiakov: 

Podporované spravidla len v mimoškolskej 

činnosti (krúžky, súťaže). 

Záujmy žiakov: 

Podporované celým priebehom výchovno-

vzdelávacieho procesu, veľká možnosť výberu z 

mnohých voliteľných predmetov. 

 

Spolupráca s rodičmi: 

Malá vzájomná informovanosť. Rodina 

neovplyvňuje prácu školy. Škola len 

informuje o žiakovi. 

Spolupráca s rodičmi: 

Intenzívna spolupráca. Rodičia spolurozhodujú o 

mnohých činnostiach školy, majú prístup aj na 

vyučovanie a pod. 

 

Učiteľ: Učiteľ: 
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Organizátor práce, usmerňovateľ, autorita 

pre žiakov. 

Organizátor, ale "partner", priateľský vzťah k žiakom. 

"Člen" kolektívu. 

 

Usporiadanie školy: 

Tradičné, klasické triedy. 

Usporiadanie školy: 

Netradičné, s dôrazom na estetiku prostredia. Škola 

pripomínajúca domov žiaka. 

 

Spolupráca s inými školami: 

Málo rozvinutá. 

Spolupráca s inými školami: 

Rozvinutá, bohatá výmena skúsenosti. 

 

Výber žiakov: 

Spravidla deti z regiónu. 

Výber žiakov: 

Žiaci (rodičia) si vyberajú školu slobodne, podľa 

vlastného výberu. 
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2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

2.1 Materská škola 

Vychovať dieťa schopné prejavu svojej identity (jedinečnosti a neopakovateľnosti), 

autonómie (nezávislosti, slobody myslenia), a tým ho pripraviť na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Dosiahnutý stupeň vzdelania ISCED 0. 

2.2 Základná škola 

Vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, 

a tým sa zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy 

ako centra stretávania sa a živej diskusie medzi žiakmi, žiakov s pedagógmi a širokou verejnosťou. 

Po ukončení 4. ročníka dosiahnutie stupňa vzdelania ISCED 1 a po ukončení 9. ročníka dosiahnutý 

stupeň vzdelania ISCED 2. 

 

2.3 Ciele základnej školy a materskej školy 

 SWOT ANALÝZA ŠKOLY 

Silné stránky Slabé stránky 

• rodinný typ školy, príjemné, útulné 

prostredie vo všetkých priestoroch školy 

• dobrý imidž školy 

• kvalifikovaný pedagogický zbor 

• vysoká kvalifikovanosť učiteľov cudzích 

jazykov 

• kvalifikované vyučovanie zamerané na 

výuku informatiky 

• záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie 

• školenia učiteľov zamerané na stimuláciu a 

podporu zefektívňovania a kvality ich práce 

• vyradenie bratislavského kraja z možnosti 

zapájať sa do výziev na zlepšenie 

vybavenosti škôl 

• nedostatok finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu 

• nedostatok financií na alternatívne 

vyučovacie materiály 

• nízky záujem rodičov o vyučovacie 

výsledky žiakov 

• nedostatočná vnútorná motivácia žiakov 

k učeniu na druhom stupni ZŠ 
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• kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi 

• aplikácia moderných vyučovacích foriem a 

metód do vyučovania - projektové 

vyučovanie, skupinové vyučovanie, 

čitateľské dielne 

• zapojenosť do medzinárodnej spolupráce 

učiteľov v programe Etwinning 

• zapojensť do medzinárodného projektu 

Erazmus plus 

• zapojenosť do nórskych bilaterárnych 

projektov 

• získanie Národného certifikátu kvality za 

prácu na medzinárodnom projekte    

• aktivácia a motivácia nezapojených žiakov 

účasťou na medzinárodných 

videokonferenciách 

• organizácia mimovyučovacích aktivít - 

krúžok anglického jazyka, výlet do Viedne, 

Multikultúrny deň, Noc v múzeu, Noc 

v knižnici, účasť na recitačnej súťaži 

Jazykový kvet, škola v prírode, letný 

jazykový tábor, tematický tábor ŠKD  

• entuziazmus a motivácia učiteľov  

• vytváranie pozitívnej atmosféry na 

vyučovaní             

• dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi     

• rešpektovanie individuálnych potrieb 

jednotlivých žiakov      

• aktivizácia žiakov na verejnosti 

• nedostatok finančných prostriedkov na 

vybavenie školy modernými IKT  

• Nedostatočne vybavený exteriér ZŠ i MŠ 

• Slabý záujem kolegov učiteľov 

participovať na rozvoji školy 

• Rezervy v komunikácii pracovného tímu 

v škole informovať sa navzájom 

• Problémy s komunikáciou so zákonnými 

zástupcami detí z rozpadnutých rodín 

• nejednotný prístup učiteľov 1. a 2. stupňa 

v súvislosti s tvorbou a uplatňovaním 

pravidiel pre žiakov v triede 
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• dobré výchovno-vzdelávacie výsledky 

žiakov, najmä na I. stupni 

• 100 % úspešnosť pri prijímaní žiakov na 

stredné a odborné školy, odborné učilištia 

• úspešnosť našich absolventov na stredných 

školách 

• organizácia troch obvodných súťaží 

• úspešnosť našich žiakov na súťažiach a 

olympiádach 

• vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou 

technikou 

• modernizácia vyučovacieho procesu 

• moderné odborné učebne vybavené 

modernou technikou: 

jazykové laboratórium 

dve počítačové učebne 

dve jazykové učebne 

odborná učebňa prírodovedných predmetov 

EKO učebňa 

      dielňa 

výtvarná učebňa 

zmodernizovaná školská knižnica 

školská kuchynka 

telocvičňa 

dopravné ihrisko 

športoviská v areáli školy 
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•  futbalové miniihrisko, basketbalové, 

volejbalové a nohejbalové ihrisko 

• veľmi dobré pokrytie internetom 

v priestoroch školy 

• existujúce tradičné aktivity 

• aktívna prezentácia školy na verejnosti 

•  otvorené vyučovanie v MŠ i ZŠ 

•  aktivity na získanie mimorozpočtových 

prostriedkov 

•  Zmodernizované a zrekonštruované 

priestory ZŠ, MŠ, ŠKD, jedálne a telocvične 

•  dobrá počítačová gramotnosť všetkých 

pedagogických zamestnancov 

• zaangažovanosť pedagogických 

zamestnancov do kultúrneho života a 

športového diania 

• dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru 

• entuziazmus, motivácia učiteľov 

• zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľského 

zboru 

• vysoká kreativita a flexibilita učiteľov 

a zamestnancov školy 

• ochota zamestnancov ku zmenám 

• účinný informačný systém – zborovňa, web 

• vedenie školy je demokratické, vládne 

dôvera, aktivita, vysoké pracovné nasadenie 

aj mimo pracovného času 

• ústretovosť voči žiakom a učiteľom školy 
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• vytváranie pozitívnej atmosféry na 

vyučovaní, priaznivej edukačnej klímy 

• rozvíjanie kognitívnych procesov a funkcií 

u žiakov 

• aktivizácia žiakov na verejnosti 

• podpora žiakov v organizovaní vlastných 

akcií, besied, kvízov a výtvarných súťaží 

• uskutočňovanie výchovy v duchu 

humanizmu, demokracie, morálky, práva 

a proti všetkým formám intolerancie, násilia, 

diskriminácie 

• dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

• vysoká odbornosť vyučovania 

• široká ponuka záujmovej činnosti žiakov 

• kladné hodnotenie školy rodičmi, i  

ínšpekciou 

• úspešnosť projektov 

• zrekonštruovaná a neustále aktualizovaná 

webová stránka školy 

• postupná rekonštrukcia budovy školy, 

príjemné prostredie vo všetkých priestoroch 

školy 

• podpora, sponzorstvo a spolupráca so RR 

a RŠ 

• online vzdelávanie 

• úspešná prezentácia školy na verejnosti a 

v médiách 
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• školský špeciálny pedagóg a efektívna 

spolupráca s ním 

• asistent učiteľa 

• školský psychológ 

• inklúzivny tím 

 

Príležitosti Ohrozenia 

• získavanie grantov, príprava kvalitných 

projektov 

• efektívne využívanie IKT vo výchovno-

vzdelávacom procese 

• väčšia zapojenosť vyučujúcich a žiakov do 

medzinárodných projektov 

• individuálna príprava talentovaných žiakov 

na jazykové súťaže 

• častejšia organizácia zahraničných zájazdov 

• zavádzanie netradičných metód do 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

inovatívnosť vyučovania 

• dobrá spolupráca RR, RŠ, OÚ, ŠÚ 

• individuálna príprava talentovaných žiakov 

• ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy 

• poskytovanie poradenstva v oblasti porúch 

učenia a správania sa detí pre rodičov, žiakov 

školy 

• získavanie sponzorov 

• budovanie pozitívneho image školy na 

verejnosti 

• zhoršujúci sa stav finančných prostriedkov z 

dôvodu  normatívneho financovania 

• nezáujem niektorých rodičov o výsledky 

svojich detí v škole, nezáujem žiakov 

o učenie 

• neustále sa zvyšujúca nepriaznivá 

ekonomická situácia väčšiny rodičov 

• strata záujmu vyučujúcich o prácu učiteľa 

v dôsledku slabého finančného ohodnotenia 

a z preťaženia 

• Nedostatočná ponuka kvalitných učiteľov na 

trhu práce 

• Fluktuácia učiteľov 

• Nedostatočná príprava učiteľov na vysokej 

škole, ktorá nekorešponduje s požiadavkami 

učiteľskej praxe 

• Neustále sa meniaca legislatíva  

• Zvyšujúca sa byrokracia 

• rezervy v uchopení detí z málopodnetného 

prostredia 
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• prezentácia školy na verejnosti 

• metodické dni medzi školami 

• swot analýza školy vytvorená v spolupráci 

žiakov, rodičov, učiteľov 

• zavádzanie koučingu do komunikácie 

s učiteľmi, žiakmi, rodičmi 

• spolupráca s inými školami, krajinami, 

ostatnými inštitúciami v obci 

• chýbajúca vnútorná motivácia k učeniu 

žiakov 2. stupňa 

• nezáujem a nedostatok času rodičov venovať 

sa svojim deťom 

• diskriminácia škôl v bratislavskom kraji 

 

 

Školu chceme orientovať na posilnenie jej pozitív, za ktoré považujeme: 

• Vysokú kvalifikovanosť kolektívu – všetci pedagogickí zamestnanci majú požadované 

vzdelanie. Napriek nízkemu priemernému veku pedagogického kolektívu 9 pedagógov 

absolvovalo 1. kvalifikačnú skúšku a sú kariérne zaradení ako samostatní pedagógovia 

s 1. atestáciou., 2 absolvovali 2. atestáciu. 

• Intenzívna práca s integrovanými deťmi – škola zamestnáva školského špeciálneho 

pedagóga pre deti v ŠVVP, psychológa a asistenta učiteľa. 

• Intenzívna práca s triednym kolektívom s cieľom budovania pozitívnych vzťahov medzi 

žiakmi,  prevencie šikany a nežiadúceho správania – škola zamestnáva školského 

psychológa 

• Individuálna konzultačná a poradenská práca so žiakmi, rodičmi a pedagógmi v rámci 

psychologickej intervencie   

• Netradičné, moderné prvky v činnosti školy – vybudovanie detského dopravného ihriska, 

otvorené hodiny pre rodičovskú verejnosť, využívanie IKT vo vyučovacom 

i mimovyučovacom procese a pri činnosti školy, videokonferencie s inými krajinami v rámci 

eTwiningu, výmenné pobyty v rámci nórskych bilaterálnych fondov. Úspešné zapájanie sa do 

projektov Erazmus plus – mobility učiteľov, mobility žiakov, budovanie partnerstiev so 

školami V4 (Poľsko, Maďarsko, Čechy), úspešný projekt s Nórskom o klimatických zmenách,   

zavádzanie prvkov montessori pedagogiky v MŠ, vyučovalo sa sokoliarstvo ako vyučovací 

predmet na 1.stupni, plavecký kurz, škola v prírode na 1. stupni, lyžiarsky výcvik na 2. stupni. 

• Úspešnosť v zapájaní sa do projektov pri materiálnom budovaní školy – prostredníctvom 

úspešných projektov a spolupráce s radou rodičov sme vybudovali 2 počítačové učebne, 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

jazykové laboratórium, odbornú učebňu prírodovedných predmetov – enviroučebňu, EKO 

učebňu, žiacku kuchynku, detské dopravné ihrisko i žiacku knižnicu, dielňu, získali sme 

javiskovú osvetľovaciu i ozvučovaciu techniku , dve jazykové učebne a modernú knižnicu. 

V posledných 5 rokoch sme získali financie na: rekonštrukciu sociálnych zariadení budovy 

školy pre 1. stupeň, na modernizáciu elektroinštalácie i plynofikáciu budovy školy, výmenu 

okien a prestavbu priestorov 1. a 2. poschodia na MŠ v budove "starej školy", v telocvični 

výmenu okien a rekonštrukciu sociálnych zariadení pre chlapcov, oprava strechy MŠ, ZŠ a 

telocvične, vymaľovanie interiéru a zariadenie v šatni, zateplenie a fasádu budov ZŠ a MŠ, 

modernizácia interiérov všetkých budov. 

• Úspešnosť v medzinárodných projektoch 

Erazmus+ - KA1: mobilita učiteľov: kurzy pre učiteľov vo Veľkej Británii- v Oxforde, v Dubline,  

Nórsky projekt: Výmena informácií a dobrých príkladov foriem vzdelávania v oblasti ochrany 

životného prostredia, chovu zvierat. Nórsky partner zabezpečí organizáciu informačného seminára 

o prírodnej biodiverzite a vzdelávacích metódach, ktoré ovplyvňujú povedomie verejnosti 

o klimatických zmenách a opatreniach na znižovanie ich negatívnych dopadov a o podpore 

slovensko-nórskej spolupráce spojený s exkurziou po Koppangu. Výmenné návštevy oboch škôl 

v oboch krajinách. 

Erazmus+ - KA2: mobilita žiakov: spolupráce na projekte so školami z Maďarska, Poľska 

a Čiech. 

Erazmus + - KA1 Fínsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krúžkovú činnosť a mimovyučovacie  aktivity: 
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V školskom roku 2020/2021 bola krúžková činnosť rozhodnutím ministra školstva zrušená. 

 

• Na krúžkovú športovú činnosť poskytuje škola futbalové miniihrisko i telocvičňu, ktorá je 

obsadená denne do 21. hodiny. Popoludňajšiu športovú činnosť žiakov: futbal, basketbal, 

volejbal, hokejbal, silový trojboj, karate, fitnes, pingpong – vystriedajú večer v telocvični i na 

futbalovom miniihrisku dospelí. 

• Škola je už po 14 rokov spoluorganizátorom Majstrovstiev SR v silovom trojboji juniorov 

a trojbojárskej súťaže Grand Prix Slovakia dorastencov. 

• Odchovanci nášho krúžku karate a silového trojboja obsadili medailové miesta 

v celoslovenských súťažiach, žiačka 9. roč. získala striebornú medailu na majstrovstvách 

Európy v Rakúsku v silovom trojboji Sub juniorov, ďalšia bývala žiačka získala zlato na 

majstrovstvách Európy 2008 v silovom trojboji. Každoročne získavame medailové 

umiestnenia na majstrovstvách Európy alebo medzinárodných majstrovstvách 

• Vlastné spracovanie školskej webovej stránky. 

• Škola spolupracuje s Ligou proti rakovine a organizuje pravidelne Deň narcisov v obci. akciu 

Biela pastelka. 

• Účinnú spoluprácu s mimovládnou organizáciou UNICEF pri riešení problémov žiakov 

a rodiny v r. 2013-14 rozšírime o úlohy projektu „Škola priateľská deťom a projektu Orava.“  

 

2.4 Vzdelávacie ciele školy a ich realizácia 

1. Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií – dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT 

žiakov v našej škole 

• výukou informatiky od 2. ročníka formou povinného predmetu, 

• výuku informatiky s inovovaním vybavenia počítačovej učebne rozšíriť o počítačovú 

gramotnosť na 1. st. ZŠ (od 2. roč.) a prehĺbiť na 2. st. ZŠ, 

• školského časopisu Školotoč, či účasti na vytváraní kvalitnej webovej prezentácie školy, 

powerpointových prezentácií, rozhlasových relácií, 

• používaním IKT denne na vyučovacích hodinách v kmeňových triedach, 
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• využívať masmediálnu techniku školy pri výuke ostatných predmetov a ostatných odborných 

učebniach: jazykovom laboratóriu, prírodovednej i mediálnej učebni, v dopravnom kútiku, 

• spracovať kvalitnú webovú stránku školy a pravidelne ju aktualizovať. 

 

2. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, 

so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. 

• výuka AJ v MŠ a v 1. a 2. roč. ako nového predmetu a od 3. po 9. roč. ZŠ ako prvého cudzieho 

jazyka v škole, 

• od 7. ročníka ponúkame druhý cudzí jazyk podľa výberu 6. po 9. roč. výuka NJ ako druhého 

cudzieho jazyka, 

• videokonferencie s inými krajinami v rámci e-tweenigu, 

• native speaker na vyučovaní rozšírenej anglickej konverzácie 

• zapájaním sa do projektov Erazmus +: KA1, KA2 

• pri výuke cudzích jazyka na 2. st. ZŠ využívať prednostne jazykovú učebňu, 

• ponúknuť žiakom spoznávanie kultúry, histórie a života v krajinách EÚ realizovaním exkurzie 

žiakov do Viedne a dolného Rakúska, Brna a južnej Moravy, Londýna, 

• pokračovať v partnerstve s nórskou školou v Koppangu. 

 

3. Vo vzdelaní žiakov prehĺbiť environmentálnu zložku s dôrazom na trvalo udržateľný 

rozvoj, najmä zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú dopravu, udržateľnú spotrebu 

energie, separáciu odpadov a ochranu životného prostredia. 

• pri výuke využívať odbornú učebňu prírodovedných predmetov a EKO učebňu (FYZ, CHE, 

PDA, BIO), 

• zorganizovať, v duchu Národného programu prevencie obezity – škodlivosti jedál s vysokým 

obsahom soli a tukov a nápojov s obsahom kofeínu a chinínu, celoškolský Deň zdravia, 

zorganizovať celoškolský a celoobecný Deň narcisov, 

• v spolupráci s riaditeľstvom CHKO Malé Karpaty organizovať pre žiakov exkurzie za 

prírodnými krásami regiónu, výchovu smerujúcu k trvalo udržateľnému prírodnému dedičstvu 

zaktualizovať celoškolským Envirodňom, 

• separovať odpad v škole, 
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• aktívne sa zapájať do programu: Hovorme o jedle, 

• vyučovanie sokoliarstva ako vyučovacieho predmetu vo 4. ročníku ZŠ. 

 

4. Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu. Dať šancu každému žiakovi, 

aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

• kompenzačná a terapeutická činnosť školského špeciálneho pedagóga so začlenenými žiakmi, 

• pomoc asistenta učiteľa, liečebného a sociálneho pedagóga, 

• spolupráca so školským psychológom, individuálna poradenská práca so žiakom aj s využitím 

metód koučingu....  

• budeme zdokonaľovať výchovno-pedagogický prístup k začleneným žiakom odbornou prácou 

špeciálneho pedagóga, vzájomnou úzkou spoluprácou triedneho učiteľa, vychovávateľa, 

rodiča a špeciálneho pedagóga pre podporu a rast začleneného žiaka,  

• budeme dbať o dodržiavanie IVP a IVVP, individuálneho prístupu učiteľov  a spoluprácu 

s CPPPaP a CŠPP. 

 

 

5.  V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti a v oblasti osobných financií využívať 

dokument Národný štandard finančnej gramotnosti. 

• vo všetkých ročníkoch vzdelávanie vo finančnej oblasti začlenené do TVVP, učebných osnov 

a výkonových a obsahových štandardov 

 

6. Vyčleniť hodiny na projektové vyučovanie a zážitkové učenie. 

• projekt Orava - účasť na školeniach, 

• Zapojenie sa do projektu Kozmix 

• zorganizovať netradičné aktivity: 

•  Regionálny deň 

• Otvorené vyučovanie 

•  Deň a noc v knižnici 

•  Dopravný deň 
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•  Envirodeň 

• Multikulturálny deň 

 

7. Podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka. 

• Uskutočniť školské súťaže: Hviezdoslavov Kubín, olympiádu SJL, ANJ, MO, BIO, FO, GEO, 

CHO, biblickú olympiádu, pytagoriádu, Európu v škole, Slávik Slovenska, Na bicykli 

bezpečne. 

• Realizovať okresné kolá: 

•  Olympiády SJL   

• Hviezdoslavovho Kubína   

• Dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne  

 

8. Osvojiť si dobrý učebný štýl, poznať svoje silné a svoje slabé stránky 

 

• Každoročne robiť swot analýzu školy  

• Spolupracovať a navštevovať iné školy za účelom zlepšenia 

• Podporovať kvalitné kontinuálne vzdelávanie pedagógov 

• Podporovať vzájomnú komunikáciu rodičov, žiakov a učiteľov  

 

9. Orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. 

• prípravy na zdravý životný štýl: športové vyžitie, dopravná výchova, pokračovať v kvalitnej 

spolupráci MŠ so ZŠ a 1. a 2. stupňa 

• inovačne poňať zápis do 1. roč. ZŠ   

• využívať služby špeciálneho pedagóga ZŠ aj pre MŠ pri internom diagnostikovaní 

predškolákov - metódou D. B. Eľkonina 

• pripravovať vzájomné otvorené hodiny v MŠ i v ZŠ pre pedagógov i pre rodičov 
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2.5 Výchovné ciele a ich realizácia 

1. Viesť žiakov k tvorivosti, kritickému mysleniu, tímovej práci 

• Vnášať do vyučovania prvky z projektu Orava. Zúčastňovať sa celoslovenských konferencií 

projektu Orava s cieľom vnášať z tohto projektu v maximálnej možnej miere efektívne prvky 

do vyučovania. Zrealizovať kurz metód a techník projektu Orava pre učiteľa s cieľom 

zavádzania do výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupracovať s inými proaktívnymi školami 

za účelom prevzatia metód projektového vyučovania, metódy montessori pedagogiky.  

 

2. Vytvoriť dobrú klímu v triede tým, že naučíme žiakov navzájom komunikovať medzi 

sebou, vzájomne sa rešpektovať a posilňovať tak pocit bezpečia. 

• Realizovať pravidelné triednicke hodiny v spolupráci so školským psychológom zamerané na 

formovanie triedneho kolektívu, vytváranie dobrých vzťahov v triede, vedúcich 

k vzájomnému rešpektovaniu sa žiakov a eliminácii nežiadúcich foriem správania 

• Realizovať výchovný cyklus s CPPPaP Pezinok podľa ponuky a potreby jednotlivých tried, 

napr. : 

• partnerské vzťahy, riešenie problémov v triede, šikanovanie, vzťahy v triede 

 

3. Vychovávať žiakov k zodpovednosti a samostatnosti. 

• využívaním dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku školy (1. st.) T: jeseň – jar  

• oboznámenie sa s poslaním a náplňou práce hasičov (has. zbor PK) T: jar  

• exkurzia na súdnom pojednávaní – 9. roč.   T: jar  

• cyklus besied s policajtmi (PZ Pezinok) na tému rizikové správania a kriminality mládeže 

• kurz psychológa a lekára na tému sexuálnej výchovy   T: zima  

• možnosť využívania pôsobenia psychológa v našej škole (pre žiakov) T: raz za mesiac 

• programy zamerané na partnerské vzťahy, riešenie problémov v triede, šikanovanie 

organizované CPPPaP- 5. – 9. ročník podľa výberu    T: priebežne 

 

4. Výchovu k ľudským právam usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou procesu 

ochrany ľudských práv a rozvoja medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. 

Zvýšiť informovanosť žiakov vo vzťahu k migrantom. 

• zapojiť sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Európa v škole, 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

• Beseda s ambasádorom z Unicefu 

 

5. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie 

a hodnotové orientácie.  Upevňovať náboženskú toleranciu a výchovu proti predsudkom. 

Zdôrazňovať vo výchove zákaz všetkých foriem diskriminácie, segregácie, rasizmu, 

xenofóbie a intolerancie. 

• exkurzia po trnavských kostoloch (katolícky, evanjelický, synagóga) T: jar  

• mesiac úcty k starším – výchovne využiť  T: október 

• organizovanie Dňa narcisov  v škole i v obci  T: apríl  

• zapojiť sa do celoslovenskej kampane Červené stužky   T: december  

• spolupracovať s organizáciou UNICEF – akcia Modrý gombík 

• naďalej aktivovať školský parlament – žiacku samosprávu 

• Regionálny deň                                                                                     T: november  

6. Orientovať pedagogické stratégie k tomu, aby sa naučili riešiť problémy, aby sa naučili 

pýtať a nachádzať odpovede. Triednické hodiny zamerať na sebahodnotenie. Cieľom 

bude, aby žiaci poznali svoje silné a slabé stránky. 

• podporovať osobitosť a záujmy každého žiaka prostredníctvom pestrej činnosti v škole, v ŠKD 

a v záujmových krúžkoch, 

• raz za dva týždne realizovať triednické hodiny za účelom komunikácie, 

• využívaním detského dopravného ihriska v areáli školy posilniť a zatraktívniť dopravnú 

výchovu žiakov, organizovať školskú i okresnú súťaž Na bicykli bezpečne a celoškolský 

dopravný deň, 

• organizovať školu v prírode pre 1. st. a LVVK pre 2. st. ZŠ,   T: jeseň a zima 

• realizovať základný plavecký výcvik žiakov pre 1. st. ZŠ,   

• pokračovať v činnosti športového strediska silového trojboja,  

• organizovať činnosť športových krúžkov v mimovyučovacom čase, 

• prezentovať úspechy v krúžkovej činnosti                                    T: celoročne 

 

7. Využívať v školskej praxi dokument Východiská v tvorbe stratégie školy v prevencii 

rizikového správania detí a žiakov, najmä v problematike rizikového užívania návykových 
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látok a neprijateľného konania. Účinnou výchovou predchádzať rizikovému správaniu 

žiakov. 

• realizovať výchovný cyklus protidrogovej výchovy, trestnej zodpovednosti mladistvých 

v súčinnosti s PZ Pezinok – 8. - 9.roč.   T: jeseň  

• beseda s gynekologičkou a psychologičkou na tému sex. rizikového správania a ochrane detí 

pred sexuálnym zneužívaním – dievčatá 9. roč.   T: jeseň  

 

8. Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou. 

• otvorené hodiny pre rodičov, 

• rodičovské združenia, 

• stretnutia rady rodičov, 

• ku Dňu matiek akcia Mamina míľa,      T: máj  

• Spoločné akcie rodičov, učiteľov a zamestnancov školy. 

2.6 Ciele zmien a rozvoja školy v riadiacej oblasti 

Riadiť znamená aktívne ovplyvňovať činnosť školy, cieľavedome pôsobiť na jej 

zdokonaľovanie, racionalizáciu a optimalizáciu výchovno-vzdelávacej práce, vytvárať primerané 

materiálno-technické podmienky a organizačné štruktúry, účelne využívať informačnú sieť. 

Školu budeme riadiť v duchu humanizmu, demokracie, ale hlavne víziou je dostať našu 

školu medzi konkurencieschopné školy v našom regióne i okrese. Záleží nám na príjemnej 

atmosfére na pracovisku. Budeme podporovať úprimnosť, dôveru, tolerantné správanie, 

spoluprácu, vzájomnú pomoc, otvorenú komunikáciu a spravodlivé hodnotenie. Takto budeme 

viesť žiakov i pedagógov, aby boli voči sebe ohľaduplnejší a ľudskejší, pretože len pozitívne 

vzťahy v škole prispievajú k utváraniu dobrého vzťahu žiakov a pedagógov k škole, k učeniu, 

k formovaniu vyrovnanej osobnosti žiaka, k jeho sebadôvere a radosti z dobre vykonanej práce či 

nadšenia túto prácu vykonávať. 

Svoju činnosť a aktivity chceme orientovať nielen v prospech školy, ale rozšíriť ich 

v prospech mládeže a obyvateľov obce. 

• budeme dôsledne dodržiavať právne predpisy, 

• budeme venovať pozornosť vytvoreniu kladného imidžu školy, 

• podporíme spoluprácu. 
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s obecným úradom a inými organizáciami v obci pri 

• rekonštrukcii budovy školy, 

• poskytovaní kultúrnych programov pri rôznych príležitostiach - napríklad pri 

príležitosti Vianoc, Dňa matiek, Dňa detí, 

• zabezpečovaní počítačovej techniky, 

• vydávaní školského časopisu, 

• zverejňovaní výsledkov práce žiakov a činnosti školy na verejných oznamovacích 

tabuliach v rámci obce, 

• zapájaní sa do diania obce (podľa možností a ponuky), 

• získavaní sponzorstva. 

s radou školy pri 

• technickom vybavení školy, 

• usporadúvaní rôznych kultúrnych a športových akcií. 

s materskou školou 

• umožníme návštevu detí materskej školy v 1. triede a naopak počas vyučovania, 

• spoločne budeme sledovať stupeň školskej zrelosti pri zápise žiakov do 1. ročníka, 

• podporíme spoločnú účasť na kultúrnych podujatiach (vystúpenia). 

 s farským úradom 

• pri kvalitnej príprave detí na prvé sväté prijímanie alebo birmovku, 

• budeme spolupracovať pri príprave spoločných podujatí (spievanie vianočných kolied, 

jasličkovej pobožnosti, interných aktivitách ZŠ a pod.) 

 s CPPPaP pri 

• odstraňovaní sociálno-patologického správania, 

• práci s deťmi s poruchami učenia. 

 s rodičovským združením a s rodičmi 

• pri technickom vybavení školy, 

• pri výchove žiakov mimo vyučovania - organizovanie výletov, exkurzií, karnevalu, 

mimoškolskej TV, 

• príprave otvorených hodín. 
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• budeme budovať dobré interaktívne vzťahy a otvorenú komunikáciu založenú na dôvere, 

• budeme hľadať vhodné motivačné činitele pre žiakov i zamestnancov, zapojíme ich do tvorby 

plánov a vytyčovania cieľov, do riešenia problémov, vyzdvihneme aj menšie dosiahnuté 

výsledky, 

• budeme rešpektovať záujmy žiaka aj učiteľa s úsilím zabezpečiť ich osobný rozvoj 

(kognitívny, emocionálny a sociálny), 

• budeme spolupracovať s rodičmi - nebudeme len podávať informácie o prospechu a správaní 

žiakov, ale zapojíme ich do školských aktivít a do vylepšovania školy, pozorne vypočujeme 

ich názory i pripomienky a predídeme tak konfliktom, poskytneme poradenskú službu, 

konzultácie; budeme mať pre nich vždy otvorené dvere, 

• budeme podporovať a zároveň kontrolovať prácu metodických orgánov - ako MZ na I. stupni, 

tak aj všetkých PK na II. stupni našej školy, 

• budeme viesť pedagogických zamestnancov, aby analyzovali svoju prácu, videli v nej kladné 

i záporné stránky, aby dokázali zovšeobecňovať svoju skúsenosť a tvorivo využívali 

skúsenosti iných, 

• umožníme ďalšie vzdelávanie pedagógov - budeme sa snažiť zvyšovať právne vedomie 

všetkých zamestnancov školy, uvoľníme ich na školenia, semináre a prednášky a kvalifikačné 

skúšky a zabezpečíme tak príliv progresívnych metód a foriem práce, 

• budeme pravidelne kontrolovať plnenie úloh, dosahovanie cieľov a budeme robiť rozbor 

nedostatkov, 

• budeme viesť zamestnancov k sebakontrole a k overovaniu svojich pracovných postupov, 

• budeme zisťovať mieru spokojnosti žiakov, rodičov a zamestnancov s klímou školy, 

s riadením a s aktivitami (východisko k ďalšiemu zlepšovaniu riadiacej práce), 

• budeme dbať o vytváranie dobrých osobných vzťahov - aby všetci zamestnanci školy boli 

dobrým príkladom a vzorom pre žiakov. 
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2.7 Ciele zmien a rozvoja školy v ekonomickej oblasti 

Fungovanie školy ako právneho subjektu dáva možnosť škole byť samostatnou 

a nezávislou, ale zabezpečenie tejto oblasti práce je vo veľkej miere závislé od finančnej dotácie 

štátu a podpory obce, rodičovského združenia a sponzorov. 

Financovanie škôl a školských zariadení je v ostatných rokoch neuspokojivé a vedenie 

školy dostáva často do ťažkých situácií. Najviac problémov zriaďovateľom aj školám prinieslo 

financovanie školstva z roku 2004. Normatívny spôsob financovania vychádza z počtu žiakov, 

nezohľadňuje personálne obsadenie zamestnancov ani priestory. S pridelenými finančnými 

prostriedkami treba narábať efektívne a treba uvažovať aj nad inými legálnymi spôsobmi 

materiálneho zabezpečenia školy. 

Pre ekonomickú stabilitu a prosperitu školy budeme: 

• efektívne využívať pridelené finančné prostriedky – dbať na šetrenie energií, sledovať 

hospodárnu prevádzku školy, 

• usilovať sa o získanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov, 

• zapájať pedagógov a rodičov do vypracovania projektov, 

• podľa finančných možností realizovať už dané projekty a pomocou nich skvalitniť 

výchovno-vzdelávací proces – doplniť vybavenie školy modernými učebnými 

pomôckami, obnovovať knižný fond žiackej a učiteľskej knižnice, 

• organizovať zbery, 

• usmerniť rodičov a priateľov školy, aby 2 % dane poukázali škole, 

• získavať pre činnosť školy podnikateľov a sponzorov, 

• maximálne využívať kapacitu školskej jedálne, umožniť stravovanie cudzím 

stravníkom (starším obyvateľom obce), 

• rozširovať ponuku záujmových činností, aby čo najviac vzdelávacích poukazov zostalo 

v škole, 

• zapojiť rodičov do vedenia záujmových krúžkov. 
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3. Profil absolventa školy 

Profil absolventa základnej školy definujú štátne vzdelávacie programy ISCED 1 a ISCED 

2. 

Profil absolventa Základnej školy s materskou školou Častá, Hlavná 293, Častá je 

výstupom štátnych vzdelávacích programov a akcentovaných kľúčových spôsobilostí školského 

vzdelávacieho programu. 

 

3.1 Profil absolventa - vzdelanostný model primárneho stupňa podľa 
ŠVP 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným pričinením) základy 

čitateľskej, pisateľskej, finančnej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre 

osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj 

iných ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. 

Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti 

kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je 

ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre 

zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte 

obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

Sociálne komunikačné spôsobilosti 

• 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. 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

• používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické 

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), 

• rozvíjať si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k 

systematizácii poznatkov. 

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

• žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a 

učení sa, 

• ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na 

počítači, 

• dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

• uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

• rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a 

mobilných telefónov. 

Spôsobilosť učiť sa učiť sa 

• získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

• na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 

• vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v 

iných činnostiach, 

• zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje rozvojové možnosti. 

Spôsobilosť riešiť problémy 
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• vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie 

rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich 

vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

• 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, 

• pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom. 

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

• vytvára si pozitívny obraz seba, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a vlastný rozvoj, 

• uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 

• uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

• sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľnočasových činností, aktívne si 

chráni svoje fyzické a duševné zdravie, 

• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania a vie 

odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

• uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 

• účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských 

pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

• ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, 

diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, 

• podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a 

dobrých medziľudských vzťahov. 

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

• dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

• dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

• uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

• cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 
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• rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj ku 

vkusu, 

• pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

• pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

• správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym 

pozíciám a rolovým funkciám, 

• je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

3.2 Profil absolventa - vzdelanostný model nižšieho sekundárneho 
stupňa 

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex 

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, 

účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov 

a osobnostne sa rozvíjať - zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, 

občianskom, rodinnom a osobnom živote. 

Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a 

zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu 

počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa 

rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom 

a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho 

(neinštitucionálneho) vzdelávania. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom 

prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový, programový, charakter. Získavajú sa ako produkt 

celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j. kompletného vzdelávacieho programu 

a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. 

 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania absolvent nižšieho 

sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

Spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 

• je schopný využívať (svoje) osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje 

silné a slabé stránky, 
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• dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a 

mimopracovných) životných situáciách, 

• dosiahol základnú úroveň motivácie k celoživotnému učeniu sa. 

Sociálne komunikačné spôsobilosti 

• dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie, 

• ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom 

cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, 

dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty, 

• uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

• rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie. 

Spôsobilosť riešiť problémy 

• má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a 

schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické 

operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov, 

• je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si 

svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a 

užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných. 

Spôsobilosti občianske 

• chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý 

svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a 

váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo, 

• chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme 

ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti, 

• je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti. 

Spôsobilosti sociálne a personálne 

• dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže 

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

• dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe 

význam vzájomnej ohľaduplnosti, 
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• dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať 

svoje správanie, 

• uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje 

svoj (aktuálny) osobnostný rozvoj a osobné ciele. 

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

• dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich 

hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia, 

• vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 

• pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

• správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám. 

Spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 

v oblasti vedy a techniky 

• rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách a má schopnosť (na rôznych úrovniach) používať 

matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

• má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup 

uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni. 

Digitálna spôsobilosť 

• rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT, 

• používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

• vytvára jednoduché tabuľky a grafy, 

• využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií, 

• rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

• prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT 

v iných predmetoch. 

Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

• navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, 

• je schopný plánovať a riadiť prácu. 
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3.3 Profil absolventa ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, Častá 

Prioritou školy je jej absolvent. Cieľom ŠkVP je pozitívna a aktívna osobnosť 

s potenciálom úspešného uplatnenia sa v reálnom živote. Škola vzhľadom na svoje zameranie a 

ŠkVP akcentuje osvojenie kľúčových spôsobilostí: 

Naša škola chce jasne deklarovať, aké sú jej zámery vo vzťahu k potrebám a záujmom 

žiaka a hodnoty, ktoré považuje za významné a nevyhnutné vo vzťahu k širšiemu prosociálnemu 

statusu ľudského jedinca a spoločnosti. Školský vzdelávací program má ambíciu formovať 

absolventa školy, ktorý si váži a rešpektuje inú osobnosť, uvedomuje si vlastnú hodnotu a hodnotu 

iných vo vzájomnej symbióze. Absolvent školy si váži seba i ostatných, je samostatná i tímová 

osobnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak našej školy po jej absolvovaní: 

• ovláda aspoň jeden cudzí jazyk - anglický jazyk, 

• nadobudne základy druhého cudzieho jazyka - nemecký jazyk, 

• ovláda prácu s počítačom, 

vnímavý 
tvorivý 

empatický 
zručný 

kompetentný slušný 

ohľaduplný cieľavedomý 

samostatný 
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• hodnotne reprezentuje našu školu, 

• vie nadviazať kontakty s okolím, 

• je samostatný vo svojom rozhodovaní, 

• má základy spoločenského správania, 

• morálne hodnoty prijal za svoje vlastné. 

 

 Profil absolventa 

Absolvent našej školy by mal: 

1. byť schopný vytvárať si pozitívne medziľudské vzťahy, vedieť uzatvárať kompromisy, byť 

empatický, 

2. byť si vedomý svojich kvalít, vedieť zhodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine 

a v spoločnosti, 

3. osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť 

a využívať ich pri učení, 

4. na základe poznatkov z prírodných vied mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy 

pri riešení problémov svojho domova a Zeme, 

5. mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami 

zo všeobecných dejín, 

6. dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho 

vyjadrovania, 

7. ovládať dva svetové jazyky na základnej komunikačnej úrovni, 

8. mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 

9. byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, osvojiť si základy a východiská 

zdravého životného štýlu, 

10. svojím vystupovaním robiť dobré meno škole. 

 

4. Pedagogické stratégie 

Umožníme žiakom osvojiť si stratégiu učenia a potrebu celoživotného vzdelávania 
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1. netradičnou organizáciou vyučovacích hodín formou využívania odborných učební 

a didaktickej techniky, seminárov, besied, výchovných kurzov, individuálnych a tímových 

projektov, exkurzií – prepojíme informácie so skutočným životom, 

2. uprednostníme u žiakov prezentáciu vlastných výsledkov s utvorením priestoru pre 

iniciatívu a tvorivosť žiakov, 

3. osvedčenou formou (na našej škole v minulosti už úspešne realizovanou) bude blokové 

vyučovanie a zážitkové učenie, ktoré podporujú zvedavosť, umožnia zefektívniť výučbu 

prepojením viacerých predmetov a znížia záťaž žiakov, 

4. v oblasti rozumovej výchovy budeme rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie a oceňovanie 

netradičných spôsobov riešenia problémov, 

5. budeme orientovať záujem žiakov na enviromentálnu výchovu. Jej aktivity budú 

zapracované do Dňa zdravia a Envirodňa, 

6. chceme si všímať talenty v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ich prostredníctvom 

krúžkovej činnosti i zapájaním žiakov do olympiád a súťaží. 

 

Budeme viesť žiakov k všestrannej a otvorenej komunikácií, k poznaniu a uplatňovaniu 

svojich práv a plneniu svojich povinností 

1. budeme poskytovať priestor pre otvorenú komunikáciu a prezentáciu názorov rôznymi 

formami – ústne, písomne, výtvarne. Naučíme ich vhodne argumentovať, podporíme 

spoluprácu žiakov v skupinách a pri spoločnej tvorbe pravidiel práce v tíme, 

2. podporíme činnosť žiackej samosprávy, 

3. stanovíme žiakom jasné pravidlá pre spolunažívanie v škole – práva, povinnosti, pochvaly, 

výchovné opatrenia a  ich dôstojné dodržiavanie. Naučíme žiakov pracovať so školským 

poriadkom, 

4. podporíme nutnosť dodržiavania mravných hodnôt a slušného správania. Umožníme im 

pochopiť rozdiely medzi demokraciou, slobodou a  anarchiou, 

5. budeme rozvíjať kritické postoje žiakov k negatívnym prejavom v škole i spoločnosti. 

 

Budeme viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, kultúram, duchovným 

hodnotám s cieľom naučiť sa žiť spolu s ostatnými ľuďmi 

1. budeme rozvíjať u žiakov schopnosť otvoreného a kultivovaného prejavovania svojich 

citov a empatie, 
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2. zdôrazníme potrebu ohľaduplnosti voči starým a chorým ľuďom, poskytovania pomoci 

a ochrany slabších, 

3. budeme vytvárať dôslednú prevenciu proti šikanovaniu a násiliu s využitím práce 

psychológa  i prostredníctvom monitorovacieho systému školy, 

4. pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na besedy i výchovné kurzy. 

V spolupráci s PZ Pezinok budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu a používaniu 

alkoholických nápojov, cez koordinátora protidrogových prevencií, rodičov a všetkých 

vyučujúcich –  ponúkneme účelné využívanie voľného času, 

5. zvýšime pomoc žiakom so zdravotnými postihnutiami i žiakom s pohybovo-športovým 

obmedzením. 

 

Budeme pomáhať žiakom poznávať seba a svoje reálne možnosti a rozhodovať o vlastnej 

životnej a profesionálnej orientácii 

1. budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva 

prostredníctvom plnenia čiastkových cieľov. Dôraz položíme na samostatnosť 

a zodpovednosť za učenie. Objektivitu v hodnotení žiakov poistíme evalvačnými testami 

v edukačných predmetoch a ich vyhodnocovaním v percentách úspešnosti u každého 

žiaka, 

2. osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami –  hodnotiť to, čo žiak ovláda, a nie to, čo nevie, 

3. uvedomujeme si potrebu orientovať sa na pozitívne hodnotenie žiakov. Pre zvýšenie ich 

vnútornej motivácie budeme rozširovať formy slovného hodnotenia (1. - 3.roč.) s cieľom 

vymeniť ho v budúcich rokoch na celom 1.stupni školy za klasické hodnotenie stupnicou 

5 známok, 

4. školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ich rodičom a pedagogickým zamestnancom školy, 

5. školský psychológ poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, žiakom s prejavmi nežiadúceho správania, poruchami správania, 

prejavmi deprivácie, adaptačnými ťažkosťami, či inými problémami v oblasti emočného, 

sociálneho a osobnostného rozvoja, ich rodičom a pedagogickým zamestnancom školy, 

6. ponúkneme informačnú a poradenskú činnosť v oblasti profesionálnej orientácie, 
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7. aktívne budeme spolupracovať s rodičmi a ostatnými partnermi školy: zriaďovateľ, 

školský úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Centrum voľného času 

v Pezinku, pedagogicko-psychologické poradne atď. 

8. budeme realizovať aktivity projektu UNICEF „Škola priateľská deťom“. 

 

 

 

Postupy učiteľa smerujúce k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov. 

 

Učiteľ: 

• integruje učivo do zmysluplných celkov, 

• rozvíja u žiakov schopnosť samostatnej práce, 

• pestuje návyk sebakontroly, vlastného hodnotenia a kritického prístupu k výsledkom 

práce, 

• využíva vhodné metódy na rozvoj kreativity žiakov – projektové vyučovanie, 

tematické vyučovanie, 

• predkladá žiakom problémy, ktoré spájajú učivo s každodenným životom – čím ich 

podnecuje k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov, 

• kladie dôraz na stručné, logické a výstižné vyjadrovanie v písomnom aj v ústnom 

prejave, 

• zoznamuje žiakov so základnými prostriedkami komunikácie verbálne a neverbálnej 

• uskutočňuje diskusie, 

• na vyučovaní využíva prácu vo dvojiciach a v skupinách, 

• spoločne so žiakmi vytvára pravidlá tímovej práce a učí žiakov riadiť sa týmito 

pravidlami, 

• upevňuje dobré medziľudské vzťahy, 

• kladie dôraz na ohľaduplnosť, zdvorilosť, úctu, kultivované vystupovanie a slušné 

správanie sa k iným, 

• presadzuje ideály slobody a dôstojnosti človeka, ľudských práv, solidarity a tolerancii 

ako základné životné hodnoty, 

• podporuje vlastnú sebadôveru žiakov – poskytuje im priestor na prezentáciu svojich 

schopností, zručností a názorov, 

• podporuje podporu pozitívnych citov v správaní sa jedinca a v prežívaní životných 

situácií, 

• podporuje potrebu zdieľať svoje zážitky s ostatnými ľuďmi, deliť sa o svoje dojmy, 

• organizuje triedne a školské akcie vedúce k vytvoreniu pocitu spolupatričnosti, 

dobrých vzťahov medzi žiakmi a navodeniu dôvery medzi učiteľom a žiakom, 

• vyžaduje dodržiavanie pravidiel bezpečného správania v škole a mimo nej, 
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• zapája žiakov do činností a aktivít školy podporujúcich zdravie a do propagácie 

zdravého životného štýlu, 

• vytvára preventívne programy s cieľom podporovať duševné a sociálne zdravie 

jedinca, 

• so všetkými žiakmi zaobchádza s rešpektom bez rozdielu rasy, náboženstva, kultúry 

a rodinného zázemia.  

 

 

Formy a metódy vyučovania 

 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem budeme prihliadať na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov 

a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód bude závisieť od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálno –technického vybavenia školy. 

Na vzbudenia záujmu  žiakov budeme využívať: 

1. motivačné metódy  

– motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia) 

- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

- motivačná demonštrácia (vzbudenie  záujmu pomocou ukážky) 

2. expozičné metódy –budeme využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností: 

-rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

-vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie  učiva) 

-rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie  javov, rozhodovanie) 

-beseda (riešenie aktuálnych otázok  celým kolektívom) 

-demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín) 

-pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) 

- manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, 

didaktická hra) 

- inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov 

k chápaniu slovného a písomného návodu) 

3. problémové metódy  

-heuristická (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení 

-projektová metóda, riešenie  projektu, komplexná  praktická úloha, problém, téma, 

ktorej riešenie  teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu) 
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Pri realizácii cieľov budú dôležité aj praktické aktivity (samostatná činnosť na 

základe inštruktáže) – pozorovanie dostupných prírodných  procesov na podporu chápania 

vzájomných vzťahov a ich významu. 

 

Zvýšený dôraz budeme klásť na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 

vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií),  samostatné učenie 

prostredníctvom IKT a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, 

objavovanie). 

 

4. aktivizujúce metódy 

-diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodnení za 

účelom riešenia daného problému) 

-situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom 

záujmov) 

-inscenačná metóda ( sociálne učenie v modelovej prevádzanej situácii, pri ktorej  

sú žiaci aktérmi danej situácie) 

-didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) 

-kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej 

závislosti členov heterogénnej skupiny) 

5. fixačné metódy 

-metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné  opakovanie, opakovanie 

s využitím učebnice a inej sliteratúry, domáce úlohy) 

 

Z organizačných foriem budeme uplatňovať vyučovaciu  hodinu (základného, 

motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). 

 

Terénne pozorovania, praktické aktivity a exkurziu zapracujú vyučujúci jednotlivých 

predmetov do plánu výletov a exkurzií, pričom budú dbať na dodržiavanie zásad bezpečnosti  

a ochrany zdravia žiakov. 
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5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

Naša škola sa už 10 rokov cielene venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Pre túto prácu vytvorila odborný tím (školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca, 

triedni učitelia), ktorý spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradňami najmä v Trnave 

a v Pezinku, ale i s inými odborníkmi – surdopédom, logopédom i liečebným pedagógom. 

Využívame i pracovné kontakty s odbornými špecializačnými zariadeniami: Dialóg Bratislava, 

ŠZŠ pre sluchovo postihnutých v Bratislave, či UNICEF. 

Škola má vypracovaný ročný plán práce so začlenenými žiakmi. 

Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaraďujeme na žiadosť rodiča 

a odporúčania psychológa a  špeciálneho pedagóga z príslušného poradenského zariadenia ako 

individuálne integrovaných do bežných tried ZŠ. Vyhodnocovanie práce so žiakmi so špeciálnymi 

potrebami sa robí štvrťročne na zasadnutí metodických orgánov školy a polročne na pedagogickej 

rade. 

Na podnet školského špeciálneho pedagóga vedenie školy zabezpečuje materiálne 

vybavenie pre vzdelávanie integrovaných žiakov: kabinet špeciálneho pedagóga má špeciálne 

počítačové programy, špeciálne učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky a pod. Vyučujúci 

konzultujú so školským špeciálnym pedagógom metodické postupy, organizačné formy, 

materiálne podmienky,  priestorové úpravy triedy a pod. 

Škola eviduje 30 individuálne integrovaných žiakov, z toho: 

• VPU, ADHD, ADD, aspergerov syndróm 

•  so zdravotným znevýhodnením (zrakové postihnutie), 

•  s nadpriemerným intelektom. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zaradení v rozvrhu školskej 

pedagogičky. S rodičmi integrovaných žiakov spolupracuje najmä triedny učiteľ, ale i školský 

špeciálny pedagóg, školský psychológ a podľa potreby výchovný poradca. Každý integrovaný žiak 

má vypracovaný na každý školský rok individuálny výchovno-vzdelávací program – IVVP. 

(obsahuje stručnú charakteristiku špeciálneho výchovno-vzdelávacieho problému žiaka, metódy 

práce s ním na jednotlivých predmetoch a spôsob klasifikácie žiaka). Program vypracováva 

triedny učiteľ v súčinnosti so školským špeciálnym pedagógom, kontroluje ho príslušné CPPPaP 
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a riaditeľ školy. S programom je oboznámený i rodič, ktorý k nemu svojím podpisom dáva 

informovaný súhlas. 

Integrovaní žiaci, ktorým špeciálno-pedagogické znevýhodnenie nedovoľuje zvládnuť 

učivo, v osnovami predpísanom množstve a kvalite, majú vypracovaný okrem IVVP 

i individuálny vzdelávací plán z ťažiskových predmetov, ktorý vypracúva vyučujúci daného 

predmetu so školským pedagógom. Taktiež sa k nemu vyjadruje CPPPaP, riaditeľ školy, rodič. 

Plán vyznačuje individuálne odchýlky vo výuke integrovaného žiaka v porovnaní s učebnými 

osnovami pre ostatných žiakov. Škola u niektorých individuálne integrovaných žiakov využíva 

i špecifické hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov – slovnou formou miesto hodnotenia 

známkou, neklasifikovanie čítania, hodnotenie diktátov len uvedením počtu chýb, zadávaním 

doplňovačiek ako náhrady diktátu a pod. 
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6. Začlenenie prierezových tém 

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

vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) je možné realizovať viacerými formami – ako 

integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích 

predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), 

vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívna 

forma kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie 

aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy 

je v kompetencii každej školy. 

 

Začlenenie prierezových tém je realizované integráciou do vzdelávacieho obsahu 

všetkých vyučovacích predmetov a je uvedené vo vzdelávacích štandardoch a TVVP 

jednotlivých predmetov. V tomto školskom roku sme sa rozhodli prierezové témy realizovať aj 

formou integrovaného tematického vyučovania a projektovým vyučovaním. Učiteľom boli podľa 

ich aprobačného a osobnostného zamerania pridelené jednotlivé prierezové témy. Vyučujúci 

spracujú a pripravia spôsob ich realizácie tak, aby sa na aktivitách zúčastňovali žiaci všetkých 

ročníkov. 

V našom ŠkVP máme začlenené nasledovné prierezové témy: 

1. stupeň základnej školy  

Pre primárne vzdelávanie sú stanovené prierezové témy (ďalej PT): 

• Osobnostný a sociálny rozvoj 

• Environmentálna výchova 

• Mediálna výchova 

• Multikultúrna výchova 

• Ochrana života a zdravia 

• Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.  

 

 

 

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je prispieť k 

tomu, aby žiak:  
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➢ 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.  

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Výchova k manželstvu a rodičovstvu je 

prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

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

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

➢ získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov; 

➢ uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (každodennom) živote.  

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Environmentálna výchova je prispieť k tomu, 

aby (si) žiak:  

➢ 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.  
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Cieľom uplatňovania prierezovej témy Mediálna výchova je prispieť k tomu, 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. 

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Multikultúrna výchova je prispieť k tomu, aby 

žiak:   

➢ 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 uplatňovania prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra 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. 

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v 

cestnej premávke 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. 
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 Cieľom uplatňovania prierezovej témy Ochrana života a zdravia je prispieť k tomu, 

aby (si) žiak:  

➢ rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  osvojil si praktické 

zručnosti v sebaochrane; 

➢ pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; 

➢ vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci; 

➢ osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; 

➢ rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

 

2. stupeň základnej školy  

V nižšom strednom vzdelávaní sú stanovené prierezové témy (ďalej PT):  

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú 

cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) je možné realizovať viacerými formami – ako 

integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích 

predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), 

vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívna 

forma kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie 

aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy 

je v kompetencii každej školy. 

 

• Osobnostný a sociálny rozvoj  

• Environmentálna výchova 

• Mediálna výchova 

• Multikultúrna výchova 

• Ochrana života a zdravia 

• Dopravná výchova- výchova k bezpečnosti v cestnej pramávke 

• Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

• Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 

  

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je prispieť k 

tomu, aby (si) žiak:  

➢ porozumel sebe a iným; 
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➢ optimálne usmerňoval vlastné správanie; 

➢ 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 a ich názory a prístupy k riešeniu 

problémov. 

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Výchova k manželstvu a rodičovstvu je 

prispieť k tomu, aby (si) žiak:   

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

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;   

➢ získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 

vzťahov, 

➢ manželstva a rodičovstva;  osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám 

v oblasti sexuality; 

➢ uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (každodennom) živote.  

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Environmentálna výchova je prispieť k tomu, 

aby (si) žiak:   

➢ rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie;   

➢ rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; 

➢ poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia,  

➢ podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného 

prostredia širšieho okolia (školy, obce...);   

➢ získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;   

➢ rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu; 

➢ šetrne sa správal k prírodným zdrojom; 

➢ aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia. 
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Cieľom uplatňovania prierezovej témy Mediálna výchova je prispieť k tomu, aby (si) 

žiak:   

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

➢ nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá 

využíval zmysluplne;   

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

➢ získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu;   

➢ osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov. 

 

 Cieľom uplatňovania prierezovej témy Multikultúrna výchova je prispieť k tomu, 

aby (si) žiak:   

➢ rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti; 

➢ spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; 

➢ akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu; 

➢ uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí; 

➢ mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu. 

 

 Cieľom uplatňovania prierezovej témy Ochrana života a zdravia je prispieť k tomu, 

aby (si) žiak:   

➢ rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; 

➢ osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; 

➢ pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;   

➢ vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 

➢ mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;   

➢ orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. 

      Prierezové témy sú povinnou súčasťou školského vzdelávania. Môžu sa realizovať:   

ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov, prostredníctvom samostatných 

projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod., môžu tvoriť samostatný vyučovací 
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predmet z rámca voliteľných (disponibilných) hodín. Tieto formy môžu byť ľubovoľne 

kombinované.  

1. PT ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov  

Problematika prierezových tém sa prelína rôznymi oblasťami života, v dôsledku čoho 

môže byť začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. V tomto prípade sa v ŠkVP vo 

všeobecnej časti uvádzajú len ciele prierezovej témy, prípadne vyučovacie predmety, v ktorých 

sú napĺňané. Ak sú ciele PT napĺňané v rámci vyučovania konkrétnych predmetov, nie je 

potrebné ich osobitne zaznamenávať v triednej knihe.  

2. PT formou projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov, ...  

V ŠkVP sa rozpracuje konkrétny projekt / kurz / blok,... (Čo? Kto? Kedy? Ako? ... 

podľa potrieb a charakteru projektu / kurzu / bloku). Napríklad projekt:  Názov projektu: 

VODA V NAŠOM ŽIVOTE  Téma/stručný obsah: Voda a životné prostredie Ciele: 

konkretizovať ciele zo ŠVP Cieľová skupina: 5. a 6. ročníky  Časový plán/rozpis činností: 

september: ..., október: ...  Materiálne zabezpečenie: ...  Čiastkové výstupy: priebežné správy, 

skupinové reflexie, dokumentácia  Prezentácia a vyhodnotenie: ...  Koordinátor:  

3. PT ako samostatný vyučovací predmet  

V tomto prípade je hodinová dotácia použitá z voliteľných (disponibilných) hodín. V ŠkVP sa 

predmet uvádza v učebnom pláne a sú preň vypracované učebné osnovy. Formu a rozsah 

učebných osnov ŠkVP platná legislatíva nestanovuje, je v kompetencii školy zvoliť primeraný 

rozsah a formu vzhľadom na svoju profiláciu a vzdelávací zámer. Učebné osnovy by mali 

obsahovať minimálne:  charakteristiku novovytvoreného vyučovacieho predmetu, vzdelávacie 

ciele,  vymedzenie výkonu (výkonový štandard),  vymedzenie učebného obsahu (obsahový 

štandard).  
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké 

sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať 

pri odstraňovaní nedostatkov. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať zo zákona NR SR č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyučujúci sa budú riadiť Metodickým pokynom 22/2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy, ako aj pokynmi schválenými pedagogickou radou. 

Budeme uplatňovať tieto zásady: 

1. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

úspešných a neúspešných. 

2. Pri celkovom hodnotení vedomostí žiaka budeme prihliadať na výsledky evalvačných 

testov realizovaných v edukačných predmetoch aspoň 2x za polrok. Evalvačné testy budú 

vyhodnocovať percentuálne zvládnutie predpísaných štandardov v jednotlivých 

predmetoch. 

3. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon. 

4. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne 

dosiahnutých výsledkov: 

 

a) Na 1. stupni ZŠ bude prebiehať hodnotenie kombináciou slovného hodnotenia a 

klasifikácie  



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

b) Na 2. stupni ZŠ bude prebiehať hodnotenie  klasifikáciou.  

5. Slovne hodnotené predmety: 

a) Na 1. a 2. stupni ZŠ sa ETV a NBV hodnotí – slovne: absolvoval. 

6. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným 

postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha či postihnutie. 

7. Prospech žiaka 1. - 9.roč. sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikuje týmito 

stupňami: 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chválitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatočný 

e) 5 – nedostatočný 

Anglický jazyk ako nový predmet v 1. ročníku po skončení prípravného obdobia 

trojstupňovou klasifikačnou stupnicou, v prípade slabších výsledkov budeme hodnotiť 

slovne, na vysvedčení budeme písať „absolvoval“. V prípade slabších výsledkov bude 

žiak hodnotený slovom absolvoval. V ostatných ročníkoch klasifikujeme piatimi 

stupňami s prihliadnutím na individuálne možnosti žiakov.  

8. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

a) 1 – veľmi dobré 

b) 2 – uspokojivé 

c) 3 – menej uspokojivé 

d) 4 – neuspokojivé 

9. Celkové hodnotenie žiaka ZŠ na vysvedčení sa vyjadruje takto: 

a) Prospel s vyznamenaním 

b) Prospel veľmi dobre 

c) Prospel 

d) Neprospel 

10. Žiak je hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho 

správanie bolo hodnotené ako „veľmi dobré“. 
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11. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných 

vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi 

dobré“. 

12. Žiak je hodnotený slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho 

správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“ . 

13. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 

14. Žiak je hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

15. Žiak prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu 

nedostatočný. 

16. Žiak je hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj 

po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

17. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň prospechu nedostatočný. 

18. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky. 

19. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo 

závažnejších objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. 

 

Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých vyučovacích predmetov je podrobnejšie 

rozpracované v učebných osnovách daných predmetov. 

Žiaci neklasifikovaní alebo neprospievajúci: 

20. Ak nemožno žiaka vyskúšať ani klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa 

za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie 

náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do 

dvoch mesiacov po skončení prvého polroku. 
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21. Ak nemožno žiaka vyskúšať ani klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie správania spravidla v poslednom týždni augusta 

a v dňoch určených riaditeľom školy. 

22. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, môže 

na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. 

23. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len 

v prvom polroku. 

24. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr 

do 31. augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú 

skúšku v náhradnom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. 

septembra. 

25. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z daného 

predmetu stupňom nedostatočný. 

 

Komisionálne skúšky 

1. Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky: 

a) Ak je skúšaný v náhradnom termíne. 

b) Ak vykonáva opravnú skúšku. 

c) Ak zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka. 

d) Ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy. 

e) V prípade oslobodenia žiaka dochádzať do školy. 

f) Ak žiak plní osobitný spôsob školskej dochádzky. 

g) Ak má povolené individuálne vzdelávanie. 

h) Ak ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

2. Ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého 

polroku, môže do troch pracovných dní od vydania vysvedčenia požiadať riaditeľku školy 

o vykonanie komisionálnej skúšky, ak je vyučujúcim riaditeľka školy, o preskúšanie žiaka 

možno požiadať príslušný orgán štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol 
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v klasifikačnom období z vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej 

skúšky. 

3. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do 10 dní od vydania rozhodnutia. Ak sa 

pre neprítomnosť žiaka preskúšanie nemôže uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka 

ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému 

zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. 

Opatrenia vo výchove 

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi 

udeliť pochvalu alebo iné ocenenie 

2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo 

pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie  od riaditeľa. 

3. Ak žiak svojím nevhodným správaním či agresiou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka 

školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy 

a vzdelávania –  umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá: zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, 

policajný zbor. 
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2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov sa bude realizovať na základe: 

• Pozorovania (hospitácie) 

• Rozhovoru so žiakmi i rodičmi 

• Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, evalvačné testy) 

• Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

• Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

mimoškolskej činnosti a pod. 

• Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

• Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

1. Ciele kontroly: 

• Získať prehľad o metodickej a odbornej pripravenosti pedagógov 

• Zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny 

• Spoznať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu 

• Sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

• Získať prehľad o objektívnosti hodnotenia žiakov jednotlivými pedagógmi,  tým 

zjednocovať kritériá pre klasifikáciu 

2. Systém kontroly 

Vnútorná kontrola má v škole tri stupne: 

1. stupeň vykonávajú vedúci metodických orgánov u svojich členov 

2. stupeň vykonávajú zástupkyne riaditeľky u svojich podriadených 

3. stupeň vykonáva riaditeľka u všetkých zamestnancov školy 

3. Formy, metódy a spôsob kontroly 

a) Hospitačná činnosť – vykonávaná riaditeľkou, zástupkyňami, vedúcimi metodických 

orgánov 
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• Cieľ a obsah hodiny 

• Plnenie učebných osnov, vyučovacích štandardov, učebných plánov a metodických 

pokynov 

• Plnenie plánu práce školy, plánov MO 

• Dodržiavanie didaktických zásad 

• Dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov 

• Dodržiavanie zásad psychohygieny vyučovacieho procesu 

• Využívanie odborných učební, didaktických a učebných pomôcok 

• Individuálny prístup k žiakom integrovaným a talentovaným 

• Dodržiavanie zásad bezpečnosti 

• Atmosféra triedy, rušivé vplyvy 

b) Pozorovanie a individuálny rozhovor s učiteľmi 

c) Previerky, evalvačné testy, projektové dni zamerané na plnenie štandardov 

v jednotlivých predmetoch a triedach 

d) Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na zasadnutiach MO 

e) Spolupráca s PK a MZ 

f) Sledovanie plnenia školského poriadku pre žiakov a vnútorného poriadku školy 

g) Sledovanie a kontrola dokumentácie školy: TK, HK, TV, záznamy krúžkovej činnosti, 

predpísané písomné práce, časovo-tematické plány jednotlivých vyučovacích 

predmetov, plnenie úloh BOZP, PO, CO, spravovanie inventáru školy 

h) Kontrola práce triednych učiteľov, špeciálneho pedagóga, školského psychológa, 

výchovného poradcu, koordinátorov 

i) Dodržiavanie rozvrhu hodín 

j) Kontrola učební a odborných učební, areálu školy 

k) Kontrola bezpečnosti a hygieny 

l) Kontrola práce nepedagogických zamestnancov 

m) Plnenie výchovných cieľov ŠkVP na triednických hodinách 

n) Kontrola činnosti MŠ, ŠKD, ŠJ 
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4. Posilniť motiváciu učiteľov o ich profesijný a odborný rast (pozri 

program sociálnej politiky zamestnávateľa) 

 

2.1  Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Každý zamestnanec by mal dostať spätnú väzbu, či napĺňa očakávania riaditeľa školy - 

zriaďovateľa. Mal by vedieť, ako ho nadriadený vníma, čo robí: 

• dobre, 

• aké robí chyby, 

• v čom by sa mal zlepšiť. 

1. Hodnotenie je činnosť, obsahom ktorej je posúdenie výsledkov a kvalít činnosti 

zamestnanca. V súlade so zákonom č. 138/2019  Z.z. sa hodnotia: 

a) výsledky, 

b) kvalita, 

c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, 

d) miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov alebo odborných zamestnancov. 

2. Priebežne a na konci adaptačného obdobia hodnotí 

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca, 

b) uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca 

3. Jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka, hodnotí priamy nadriadený 

podriadeného pedagogického zamestnanca. 

4. Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na 

a) rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, 

b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, 

c) odmeňovanie. 

5. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam podľa predpísaného tlačiva zamestnávateľa. 

Hodnotenie sa realizuje formou individuálneho pohovoru so zamestnancom, ktorému 

predchádza dôsledná príprava hodnotiteľa ako i hodnoteného. Hodnotenie vykonáva 

priamy nadriadený zamestnanca. 
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6. Postup pri hodnotení pedagogického alebo odborného zamestnanca 

a) priamy nadriadený zamestnanca v hodnotenom období priebežne zhromažďuje 

podklady pre hodnotenie, na základe ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej činnosti 

pedagogického zamestnanca a odbornej činnosti odborného zamestnanca v hodnotenom 

období. 

b) súčasťou hodnotenia je hodnotiaci pohovor, ktorý vykoná priamy nadriadený 

zamestnanca so zamestnancom. Pri hodnotení priamy nadriadený zamestnanca postupuje 

podľa kritérií určených v zásadách hodnotenia, pričom dodržiava princípy etiky, 

objektívnosti a nestrannosti. 

c) Hodnotenie sa zaznamená na predpísanom tlačive. Toto hodnotenie odovzdá 

priamy nadriadený riaditeľovi školy. 
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3. Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia je: 

• aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú 

požiadavky na nich kladené, 

• aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

• ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe, a ich reálnosť, a stupeň dôležitosti, 

• posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe, 

• oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 

Škola monitoruje pravidelne: 

• podmienky na vzdelanie, 

• spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

• prostredie – klímu školy, 

• priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania, 

• úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

• výsledky vzdelávania – výsledky evalvačných testov, 

• riadenie školy, 

• úroveň výsledkov práce školy. 

Kritériom pre nás je: 

• spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 

• kvalita výsledkov. 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

• dotazníky pre žiakov a rodičov. Našou snahou je získať spätnú väzbu na prácu školy. 

Otázky zameriame na: možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií 

o škole, spokojnosť s jednotlivými aktivitami školy, s prácou učiteľov, hodnotením 

žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovaieho času – kurzy, výlety, exkurzie... 

• analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, 
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• SWOT – analýza. 
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4. Rozdelenie úloh vnútroškolskej kontroly 

Riaditeľ školy 

a) sleduje dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu, 

b) sleduje úroveň výchovno-vzdelávacej práce a plnenie osnov vo všetkých predmetoch 

so zreteľom na predmety: cudzie jazyky, biológia, prírodopis, prírodoveda, telesná 

výchova, hudobná výchova, geografia, zemepis, informatika, 

c) sleduje dodržiavanie pravidiel pri tvorbe rozvrhov a dozorov v škole a v školskej 

jedálni, 

d) kontroluje prácu výchovného poradcu, 

e) koordinuje ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

f) kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pri písaní kontrolných prác, 

g) sleduje prácu a činnosť koordinátorov, zapojenie do projektov, 

h) kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní, 

mzdových predpisov, čerpanie sociálneho fondu, 

i) kontroluje starostlivosť o majetok školy, 

j) sleduje a kontroluje skladovanie potravín, čistiacich prostriedkov, 

k) je zodpovedný za spracovanie štatistických výkazov, 

l) sleduje spoluprácu školy s rodičovským združením, 

m) stará sa o doplňovanie kabinetov učebnými pomôckami. 

Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ 

a) sleduje dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu, 

b) sleduje úroveň výchovno-vzdelávacej práce a plnenie osnov vo všetkých predmetoch, 

c) kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní, 

kontroluje starostlivosť o majetok školy, 

d) sleduje a usmerňuje činnosť MZ a PK, 

e) vypracováva rozvrh hodín, 

f) vyhodnocuje prácu nadčas, 

g) podieľa sa na tvorbe štatistík a hlásení, zodpovedá za ich správnosť, 
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h) zodpovedá za archív školy, 

i) kontroluje realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnenie osnov, 

j) kontroluje pedagogickú dokumentáciu, 

k) sleduje dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu, 

l) kontroluje vykonávanie dozorov, 

m) sleduje prípravu žiakov na súťaže a olympiády, spracováva štatistiky súťaží a akcií 

školy, sleduje a spracováva výsledky kontrolných prác v spolupráci s vedúcimi MZ 

a PK, kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pri písaní písomných prác na 

prvom stupni, 

n) sleduje prácu a činnosť koordinátorov, zapájanie sa do projektov, 

o) vypracováva a dohliada na dozor počas prestávok a v ŠJ, 

p) rieši problémy ŠK, integrovaných žiakov, žiakov v hmotnej núdzi, 

q) kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby zamestnancov ZŠ. 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ 

a) sleduje dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, 

b) sleduje úroveň výchovno-vzdelávacej práce, 

c) kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní, 

kontroluje starostlivosť o majetok školy, 

d) sleduje a usmerňuje činnosť MZ, 

e) vyhodnocuje prácu nadčas, 

f) podieľa sa na tvorbe štatistík a hlásení, zodpovedá za ich správnosť, 

g) kontroluje realizáciu výchovného procesu, 

h) kontroluje pedagogickú dokumentáciu, 

i) kontroluje prácu učiteliek v MŠ, 

j) kontroluje integrovaných žiakov, žiakov v hmotnej núdzi, 

k) kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby prevádzkových zamestnancov 

MŠ, 
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l) dozerá, kontroluje, organizuje prácu upratovačiek a kuriča, aby svoju prácu vykonávali 

svedomito, neplytvali materiálom, energiou a používali predpísané osobné ochranné 

prostriedky, 

m) kontroluje, aby boli čistiace prostriedky hospodárne využívané, 

n) sleduje výkony údržbárskych prác vykonávaných dodávateľským spôsobom, vedie 

záznamy o tom, ako dlho trvali, o množstve a druhu dodaného materiálu, či boli práce 

riadne vykonané, o príkazoch a uskutočnení prác, 

o) prezerá odkvapové rúry, krytinu strechy, kanalizáciu, odpady a upozorňuje na zistené 

nedostatky, 

p) v čase prázdnin, dovoleniek a dní pracovného voľna kontroluje stav objektov a areálu 

školy. 

Vedúca ŠJ 

a) kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby podriadených zamestnancov, 

b) kontroluje dodržiavanie noriem pri výdaji stravy, 

c) kontroluje dodržiavanie hygienických zásad pri výdaji stravy, 

d) sleduje nutričné hodnoty potravín v jedálnom lístku, odkladanie a evidenciu 

odobratých vzoriek jedál, zodpovedá za správne uskladnenie zásob potravín, odber 

odpadu. 

Vedúci MZ a PK 

a) plánovito koordinujú a kontrolujú činnosť jednotlivých vyučujúcich v rámci svojej PK, 

MZ, kontrolujú a koordinujú výchovno-vzdelávací proces medzi I. a II. stupňom, ako 

aj medzipredmetové vzťahy, 

b) vzájomnými hospitáciami zvyšujú úroveň vyučovacieho procesu. 

HOSPITÁCIE 

Kontrolujeme 

a) vzťah vyučujúcich k žiakom a naopak, 

b) motiváciu a aktivizáciu žiakov, 

c) využívanie progresívnych metód a foriem práce, vhodné využívanie učebných 

pomôcok, 
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d) uplatňovanie správnej metodiky hodnotenia a klasifikácie žiackych vedomostí, 

e) systém hodnotenia výchovných predmetov, 

f) vyučovanie náboženskej výchovy, 

g) prácu s talentovanými ako i menej úspešnými žiakmi, 

h) výkon praktických činností v TEH, 

i) prácu školského klubu detí. 

Analyzujeme 

a) stav vo vyučovaní cudzích jazykov so zameraním na rozvoj komunikatívnych 

schopností žiakov, nadväznosť vyučovania CJ v 3. a 4. ročníku na povinné vyučovanie 

na II. stupni, 

b) stav vo vyučovaní slovenského jazyka so zameraním na aktívnu ústnu 

a písomnú komunikáciu žiakov, úroveň diktátov, 

c) stav vo vyučovaní matematiky: riešenie slovných úloh, úroveň grafického 

znázorňovania, využitie úloh v praxi. 
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IV. Školský učebný plán 

 

 Porovnanie učebných plánov ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293 s učebnými plánmi 

Štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovací 
predmet Počet hodín za 1.- 4. ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

ŠVP ŠkVP 

26 

1.roč. 9 

33 
2.roč. 8 

3.roč. 8 

4.roč. 8 

Využité disponibilné hodiny – 7 

Prvý cudzí jazyk / 
anglický jazyk 

ŠVP ŠkVP 

6 

1.roč. 1 

9 
2.roč. 2 

3.roč. 3 

4.roč. 3 

Využité disponibilné hodiny – 3 

     

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 

ŠVP ŠkVP 

3 

1.roč. 2 

7 
2.roč. 1 

3.roč. 2 

4.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 4 

Vlastiveda 

ŠVP ŠkVP 

3 

1.roč. 0 

5 
2.roč. 1 

3.roč. 2 

4.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 2 

     

Človek a hodnoty 
Etická výchova 

/náboženská výchova 

ŠVP ŠkVP 

4 

1.roč. 1 

4 
2.roč. 1 

3.roč. 1 

4.roč. 1 

disponibilné hodiny – 0 
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Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 

ŠVP ŠkVP 

14 

1.roč. 4 

16 
2.roč. 4 

3.roč. 4 

4.roč. 4 

 
Využité disponibilné hodiny – 2 

 

Informatická 
výchova 

ŠVP ŠkVP 

3 

1.roč. 0 

3 
2.roč. 1 

3.roč. 1 

4.roč. 1 

Využité disponibilné hodiny – 0 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovací 
predmet Počet hodín za 1.- 4. ročník 

 
Človek a svet práce 

Pracovné 
vyučovanie 

 
 
 
 
 

ŠVP ŠkVP 

1 

1.roč. 0 

1 
2.roč. 0 

3.roč. 0 

4.roč. 1 

Využité disponibilné hodiny – 0 

     

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 

ŠVP ŠkVP 

4 

1.roč. 2 

6 
2.roč. 2 

3.roč. 1 

4.roč. 1 

Využité disponibilné hodiny – 2 

Hudobná výchova 

ŠVP ŠkVP 

4 

1.roč. 1 

4 
2.roč. 1 

3.roč. 1 

4.roč. 1 

Využité disponibilné hodiny – 0 

     

Zdravie a pohyb Telesná výchova 

ŠVP ŠkVP 

8 

1.roč. 2 

8 
2.roč. 2 

3.roč. 2 

4.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 0 

     

     

 
Povinné hodiny 

spolu 76   

 Disponibilné hodiny  20   

 Hodiny spolu 96   
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ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín za 5.- 9. ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

ŠVP ŠkVP 

23 

5.roč. 5 

26 

6.roč. 5 

7.roč. 5 

8.roč. 5 

9.roč. 6 

Využité disponibilné hodiny – 3 

Prvý cudzí jazyk - 
anglický jazyk 

ŠVP ŠkVP 

15 

5.roč. 3 

15 

6.roč. 3 

7.roč. 3 

8.roč. 3 

9.roč. 3 

Využité disponibilné hodiny – 0 

Druhý cudzí jazyk – 
nemecký jazyk 

ŠVP ŠkVP 

4 

5.roč. 0 

6 

6.roč. 0 

7.roč. 2 

8.roč. 2 

9.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 0 

     

Človek a príroda 

Fyzika 

ŠVP ŠkVP 

5 

5.roč. 0 

7 

6.roč. 2 

7.roč. 1 

8.roč. 2 

9.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 2 

Chémia 

ŠVP ŠkVP 

4 

5.roč. 0 

5 

6.roč. 0 

7.roč. 1 

8.roč. 2 

9.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 1 

Biológia 

ŠVP ŠkVP 

5 

5.roč. 2 

10 

6.roč. 2 

7.roč. 2 

8.roč. 2 

9.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 5 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín za 5.- 9. ročník 

Človek a spoločnosť Dejepis 

ŠVP ŠkVP 

6 

5.roč. 1 

8 
6.roč. 1 

7.roč. 2 

8.roč. 2 
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9.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 2 

Geografia 

ŠVP ŠkVP 

5 

5.roč. 2 

10 

6.roč. 2 

7.roč. 2 

8.roč. 2 

9.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 5 

Občianska náuka 

ŠVP ŠkVP 

4 

5.roč. 1 

5 

6.roč. 1 

7.roč. 1 

8.roč. 1 

9.roč. 1 

Využité disponibilné hodiny – 1 

     

 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 

ŠVP ŠkVP 

4 

5.roč. 1 

5 

6.roč. 1 

7.roč. 1 

8.roč. 1 

9.roč. 1 

Využité disponibilné hodiny – 1 

     

 
 
 
 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 

ŠVP ŠkVP 

19 

5.roč. 4 

23 

6.roč. 4 

7.roč. 5 

8.roč. 5 

9.roč. 5 

 
Využité disponibilné hodiny – 4 

 

Informatika 

ŠVP ŠkVP 

2 

5.roč. 1 

5 

6.roč. 1 

7.roč. 1 

8.roč. 1 

9.roč. 1 

Využité disponibilné hodiny – 3 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín za 5.- 9. ročník 

Človek a svet práce 

Svet práce 

ŠVP ŠkVP 

1 

5.roč. 0 

1 

6.roč. 0 

7.roč. 0 

8.roč. 1 

9.roč. 0 

Využité disponibilné hodiny – 0 

Technika 

ŠVP ŠkVP 

1 

5.roč. 0  

1 6.roč. 0 

7.roč. 1 
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8.roč. 0 

9.roč. 0 

Využité disponibilné hodiny – 0 

     

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

ŠVP ŠkVP 

3 

5.roč. 1 

3 

6.roč. 1 

7.roč. 1 

8.roč. 0 

9.roč. 0 

Využité disponibilné hodiny – 0 

Výtvarná výchova 

ŠVP ŠkVP 

3 

5.roč. 2 

4 

6.roč. 1 

7.roč. 1 

8.roč. 0 

9.roč. 0 

Využité disponibilné hodiny – 1 

Výchova umením 

ŠVP ŠkVP 

1 

5.roč. 0 

1 

6.roč. 0 

7.roč. 0 

8.roč. 1 

9.roč. 0 

Využité disponibilné hodiny – 0 

     

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 

ŠVP ŠkVP 

10 

5.roč. 2 

10 

6.roč. 2 

7.roč. 2 

8.roč. 2 

9.roč. 2 

Využité disponibilné hodiny – 0 

 

Povinné hodiny spolu 115 

Disponibilné hodiny  30 

Hodiny spolu 145 
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1. Rámcový učebný plán pre základné školy 
s vyučovacím jazykom slovenským 

 

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet  Počet hodín za 1.-4.roč. 

Jazyk 

a komunikácia  

Slovenský jazyk a literatúra 

Prvý cudzí jazyk /anglický jazyk  

26 

6 

  32 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 3 

 Vlastiveda 3 

  6 

Človek a hodnoty  Etická výchova/Náboženská 

výchova/Náboženstvo 

4 

  4 

Matematika a práca s inf. Matematika 14 

 Informatická výchova 3 

  17 

Človek a svet práce  Pracovné vyučovanie  1 

  1 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 4 

 Hudobná výchova 4 

  8 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova / športová príprava 8 

  8 

Povinné hodiny spolu   76 

Voliteľné hodiny   20 

Hodiny spolu   96 

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie 

byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26. 

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. 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. 

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť 

nasledovne: 

- Žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický 

jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku, 

- pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk. 

4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využívajú na vyučovanie tohto jazyka 

voliteľné hodiny. 
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5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 

uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole. 

6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 

7. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 12 na predmet športová príprava. 

8. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže škola poskytovať 

vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet 

vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník 

vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, 

vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne 

vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1) 

9. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť 

z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca 

vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na: 

a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu. 

b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných 

programov zavedených do vyučovacej praxe. 

c) Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci 

bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov. 

d) Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20.mája 

2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre 

primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1.septembra 2011. 
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V.   INOVÁCIA ŠkVP 

Inovácia ŠkVP v šk. roku 2015-2016 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne 

vzdelávacie programy  (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné 

vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED2). 

Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na 

technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú  anglický jazyk ako prvý  cudzí jazyk, ktorý sa 

vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť žiakom 

z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z francúzskeho, 

nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. V rámcovom učebnom pláne (RUP) sú 

vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú možnosť rozdeliť si učebný 

obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, 

vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín 

jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu 

prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich 

rozsah.  Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov. 

Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 

2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ. 

 

1. Škola zvyšuje časovú dotáciu vyučovacieho predmetu v 1. a v 5. ročníku 

nasledovne: 

- V prvom ročníku  PVU o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V piatom ročníku ANJ o 1 vyučovaciu hodinu 

- V piatom ročníku  MAT o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V piatom ročníku VYV o 1 vyučovaciu hodinu. 

 

 

 

PRVOUKA 
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Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete prvouka v 1. 

ročníku bude meniť kvalitu obsahu prvouky v oblasti, ktorá  je zacielená na prehĺbenie záujmu 

žiakov o prírodu a o jej ochranu, o účelné  využívanie voľného času a na pestovateľské práce 

v predmete prvouka, podľa jednotlivých ročných období. 

Špecifické výkony: 

- poznať a pomenovať vybrané druhý úžitkových a okrasných rastlín; 

- poznatky o pestovaní rastlín uplatňovať v priebehu pestovateľských činností a výsledky 

zaznamenať; 

- osvojiť si základné pestovateľské zručnosti a hygienické návyky, zásady správnej 

organizácie a bezpečnosti práce  

- vedieť chrániť životné prostredie vlastnou prácou; 

- nadobudnúť schopnosť pozorovať a robiť pokusy, zdôvodniť pestovateľské postupy; 

- vedieť pomenovať a pri práci používať náradie a pomôcky; 

- získať pozitívny vzťah k práci v oblasti:. 

1.  Pestovanie črepníkových rastlín ☺ 

2. Poznávanie rastlín, plodov 

a semien, živočíchov    

☺ 

3. Pokusy a pozorovania  v KŽP    

(kútik živej prírody) 

☺ 

4. Pestovanie vonkajších okrasných 

rastlín  

☺ 

5. Vychádzky a exkurzie  ☺ 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete prvouka v 1. ročníku bude meniť 

kvalitu výkonu v týchto oblastiach. 

 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v 5. ročníku bude 

meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach: 

 

Vlastné výtvarné osvojenie 

architektonického priestoru 

☺ 
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Modelovanie a práca s materiálmi ☺ 

Manipulácia s IKT technikou ☺ 

Poznávanie fotografie a práca s 

fotografiou 

☺ 

Tvorba vlastnej animácie ☺ 

 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete anglický jazyk  v 5. ročníku bude 

meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach s daným výkonovým štandardom na konci 5. ročníka 

Oblasť Výkonový štandard 

Čítanie s porozumením Žiak dokáže nájsť základné informácie 

v jednoduchom texte a porozumieť im. 

Počúvanie s porozumením Žiak dokáže identifikovať základné 

informácie v jednoduchom texte zreteľne 

vyslovovanom texte a porozumieť im. 

Písomný prejav Žiak dokáže jednoducho opísať ľudí, 

miesta a predmety, ktoré vlastní, má rád... 

Ústny prejav Žiak dokáže použiť jednoduchý opisný 

jazyk v stručných komentároch 

A použiť jazyk na opis rozdielov 

krajinovedy anglicky hovoriacich krajín 

a vlastnej krajiny 

 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete matematika  v 5. ročníku bude 

meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach s daným výkonovým štandardom na konci 5. ročníka 

Oblasť Výkonový štandard 

Finančná gramotnosť Žiak sa dokáže  lepšie orientovať  bežných 

finančných transakciách 

Logika, dôvodenie a dôkazy 

 

Žiak rozvinie schopnosť logickej 

argumentácie a presného vyjadrovania 

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

Výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia kvalitu vyučovacieho predmetu sú uvedené v TVVP 

vyššie uvedených predmetov. 

 

2. Škola zaraďuje do ŠkVP nový vyučovací predmet, ktorý je nad rámec 

vzdelávacích štandardov ŠVP: 

 

- V prvom ročníku  ANJ  1 vyučovaciu hodinu. 

 

     Poznámka: CJ na 1. stupni ZŠ – z RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským stanovuje 

vyučovanie anglického jazyka ako povinného vyučovacieho predmetu v treťom ročníku ZŠ, škola 

zavádza anglický jazyk aj v nižších ročníkoch primárneho vzdelávania – do 1. a 2. ročníka, 

nakoľko je orientovaná na výučbu CJ, s využitím voliteľných (disponibilných) hodín v počte 1 

v oboch ročníkoch. 

 

      - V piatom ročníku Konvezácia v anglickom jazyku 1 vyučovaciu hodinu. 

 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu zmení kvalitu výkonu v rámci ústneho 

prejavu tak, že sa k predpísaným výkonom pre oblasť ústneho prejavu na úrovni A2 doplnia tieto 

špecifické výkony: 

 Žiak na konci A2 dokáže:  

- jednoducho opísať ľudí, miesta a predmety, ktoré vlastní,  

- použiť jednoduchý opisný jazyk v stručných komentároch 

- použiť jazyk na opis rozdielov krajinovedy anglicky hovoriacich krajín a vlastnej krajiny 

 

SOKOLIARSTVO 

Učebný predmet sokoliarstvo a chov koní poskytuje žiakom základné odborné vedomosti 

a skúsenosti zo sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných dravcov, 

výcviku poľovných dravcov, ich využitia na lov, zhotovovania a používania sokoliarskej výstroje 

a pomôcok používaných v sokoliarstve. Taktiež žiakov oboznámi so zákonnými predpismi, s 

členstvom v SKS a so sokoliarskou etikou. Žiak musí zvládnuť zásady výcviku, rehabilitácie 
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i lovu s dravcami. Svojím obsahom rozširuje vedomosti žiakov z biológie tak, aby boli schopní 

samostatne riešiť otázky starostlivosti o pernaté poranené dravce, o dravce chované v zajatí, 

o výcviku a odchove dravcov, ochrane.  Výživy a kŕmenia dravcov, predchádzanie chorobám 

dravcov, zisťovanie  ochorení,  identifikáciu druhov dravcov a využitie dravcov.  

 Predmet vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom 

živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode. V neposlednom rade sa kladie dôraz na 

schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoje konanie. Poznatky sa rozvíjajú na základe 

princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Predmet 

vedie k získaniu schopností a zručností využiteľných na trhu práce. 

Štruktúra učiva v 4. ročníku je orientovaná na poznanie základnej stavby tela, poznávanie 

špecifických znakov dravcov, rozoznávanie a liečbu vybraných druhov ochorení, poznávanie 

výstroja sokoliara i dravca.  

Súčasťou učiva v 4. ročníku je aj nácvik praktických zručností s dravcami.  

Časová dotácia: 1h – týždenne  

 

3. Škola ponecháva vyučovací predmet bez zásahov: 

      Učebné osnovy ostatných predmetov v 1. a v 5. ročníku sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre príslušný predmet 

 

 

Návrh celkovej koncepcie inovácie: ISCED 1, ISCED 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN - zmena koncepcie Isced 1,Isced 2 

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 
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1. 2. 3. 4. Ʃ 5. 6. 7. 8. 9. Ʃ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra 9 8 7+1 7+1 33 5 5 4+1 5 5 25 

anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 9 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 20 

nemecký jazyk 0 0 0 0 0 0 0 0+2 0+2 0+2 6 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4+1 4+1 4+1 4+1 5 25 

informatika 0 0+1 1 1 3 1 1 1 1 0+1 5 

Človek a 
príroda 

prvouka 1+1 2     4 0 0 0 0 0 0 

sokoliarstvo       1 0           0 

prírodoveda     1+1 2 5 0 0 0 0 0 0 

fyzika 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6 

chémia 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1+1 6 

biológia 0 0 0 0 0 2 1+1 2 1 1 8 

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 

dejepis 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6 

geografia 0 0 0 0 0 2 1+1 1 1 1 7 

občianska náuka 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

Človek a 
hodnoty 

etická / náboženská výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

technika 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Umenie a 
kultúra 

hudobná výchova / VUM 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1+1 1 1 1 1 6 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

  základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

  voľné (disponibilné) hodiny 2 3 2 1+1* 9 3 4 4+1* 3+1* 5 21 

  spolu 22 23 25 27 97 27 29 31 31 30 148 

 
            

*financované 
z vlastných 
zdrojov             

 

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2015/16 
pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

             

vzdelávacia oblasť vyučovací predmet 

ročník 
primárne 

vzdelávanie 
ročník 

nižšie stredné vzdelávanie 

1.n 2. 3. 4. Ʃ 5.n 6. 7. 8. 9. Ʃ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra 9 8 8 8 33 5 5 5 5 5 25 

anglický jazyk 0+1 2 3 3 9 3+1 3 3 3 3 16 

nemecký jazyk         0   2 2 2 2 8 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4+1 4 5 5 5 24 

informatika   1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

Človek a príroda 

prvouka 1+1       2             

sokoliarstvo     1                 

prírodoveda   1 2 2 5             

fyzika             2 1 2 2 7 

chémia               2 2 2 6 

biológia           2 2 2 2 2 10 
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Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda   1 1 2 4             

dejepis           1 1 2 2 2 8 

geografia           2 2 2 2 2 10 

občianska náuka             1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty etická / náboženská výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie       1 1             

technika / svet práce           1   1 1   3 

Umenie a kultúra 

hudobná výchova / VUM 1 1 1 1 4 1 1 1     3 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1+1 1 1     4 

výchova umením         0       1   1 

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

  základ 20 x x x 20 24 x x x x 24 

  voľné (disponibilné) hodiny 2 x x x 2 3 x x x x 3 

  spolu 22 23 25 26 96 27 28 32 32 30 149 

 max. povoleny 23 23 26 26  30 30 34 34 34  
 

 

 

 

 

 

Predmet Ročník / počet detí Skupiny 

In
fo

rm
at

i

k
a 

5. ročník / 21 INF/TSV 

chlapci (12) / dievčatá + 6.A (9+4) 

6.A (13) nedelené 

6.B (14) nedelené 
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7. ročník / 21 TSV/INF 

SVP/INF 

chlapci (13) / dievčatá (8) 

8. ročník / 22 TSV/INF 

NEJ/INF 

chlapci (11) / dievčatá (11) 

9. ročník / 20 nedelené 

T
el

es
n
á 

v
ý
ch

o
v

a 

5. ročník / 21 INF/TSV 

TEH/TSV 

chlapci (12) / dievčatá (9) 

6.A (13) 6.A dievč. (4) + 5. dievč. (9) 

6.B (14) 6.B dievč. (5) + 7. dievč. (8) 

7. ročník / 21 NEJ/TSV 

SVP/TSV 

chlapci (13) / dievčatá + 6.B (5+8) 

8. ročník / 22 TSV/INF 

NEJ/TSV 

chlapci (11) / dievčatá + 9. dievč.(11+6) 

9. ročník / 20 NEJ/TSV 

chlapci (14) / dievčatá + 8. dievč.(6+11) 

N
em

ec
k
ý
 j

az
y
k

 

6.A, 6.B nedelené 

7. ročník / 21 NEJ/TSV - chlapci (13) / dievčatá + 6.B (5+8) 

INF/NEJ - chlapci (13) / dievčatá (8) 

8. ročník / 22 NEJ/TEH 

NEJ/INF 

TSV/NEJ 

chlapci (11) / dievčatá + 9. dievč.(11) 

9. ročník / 20 NEJ/TSV 

chlapci (14) / dievčatá + 8. dievč.(6+11) 
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ANJ 2., 3., 4., 5., 7., 8. ,9.,  delené na skupiny 

6.A (13) nedelené 

6.B (14) nedelené 

MAT 8. ročník - delené na skupiny so SJL 

SJL 8. ročník - delené na skupiny s MAT 

NBV 1.A (18), 1.B (18),  delené na skupiny s ETV 

2. ročník (25) - delené na skupiny s INF 

3. (24) a 4. (22) ročník delené na skupiny s ETV 

5., 6.A, 6.B, 7., 8., 9. delené na skupiny s ETV 

SVP 7. ročník INF/SVP - chlapci (13) / dievčatá (8) 

SVP/TSV - chlapci (13) / dievčatá + 6.B (5+8) 
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Inovácia ŠkVP v šk. roku 2016-2017 

      

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne 

vzdelávacie programy  (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné 

vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED2).  

Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na 

technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú  anglický jazyk ako prvý  cudzí jazyk, ktorý sa 

vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť žiakom 

z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z francúzskeho, 

nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. V rámcovom učebnom pláne (RUP) sú 

vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú možnosť rozdeliť si učebný 

obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, 

vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín 

jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu 

prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich 

rozsah.  Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov. 

Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 

2015, a to postupne od 1.  a 5. ročníka ZŠ, v tomto školskom roku pokračujeme inováciou v 2. 

a v 6. ročníku ZŠ. 

 

1. Škola zvyšuje časovú dotáciu vyučovacieho predmetu  v 6. ročníku 

nasledovne: 

 

- V šiestom ročníku  MAT o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V šiestom ročníku BIO o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V šiestom  ročníku  GEG o 1 vyučovaciu hodinu. 

 

6. ročník - Matematika 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete matematika  v 6. ročníku bude 

meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach s daným výkonovým štandardom na konci 6. ročníka 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

Oblasť Výkonový štandard 

Finančná gramotnosť Žiak sa dokáže  lepšie orientovať  v 

bežných finančných transakciách. Žiak je 

schopný opísať, za čo všetko rodičia v 

domácnosti platia, vysvetliť používanie 

peňazí v bežných situáciách 

Logika, dôvodenie a dôkazy 

 

Žiak rozvinie schopnosť logickej 

argumentácie a presného vyjadrovania 

a formulovania otázok 

 

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

Výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia kvalitu vyučovacieho predmetu sú uvedené v TVVP 

vyššie uvedených predmetov. 

 

6. ročník – Geografia 

Zvýšený počet hodín pre predmet geografia na 2. stupni slúži na upevnenie, systematizáciu 

základného učiva uvedeného v Štátnom vzdelávacom programe, a na utvrdenie a prehĺbenie 

osvojených vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov. 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete geografia v 6. 

ročníku bude meniť kvalitu obsahu geografie v oblasti, ktorá je zacielená na 2 svetadiely – Afrika 

a Ázia. 

Afrika 

Téma Výkonový štandard 

Povrch Afriky ☺ 

Podnebie Afriky ☺ 

Vodstvo Afriky ☺ 

Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky ☺ 

Obyvateľstvo Afriky ☺ 

Sídla Afriky ☺ 

Hospodárstvo Afriky ☺ 

Pamiatky UNESCO v Afrike ☺ 
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Ázia 

Téma Výkonový štandard 

Povrch Ázie ☺ 

Podnebie Ázie ☺ 

Vodstvo Ázie ☺ 

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie ☺ 

Obyvateľstvo Ázie ☺ 

Sídla Ázie ☺ 

Hospodárstvo Ázie ☺ 

Pamiatky UNESCO v Ázii ☺ 

 

6. ročník – Biológia 

Zvýšený počet hodín pre predmet biológia na 2. stupni slúži na upevnenie, systematizáciu 

základného učiva uvedeného v Štátnom vzdelávacom programe, a na utvrdenie a prehĺbenie 

osvojených vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov. 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete biológia v 6. 

ročníku bude meniť kvalitu obsahu biológie v oblasti, ktorá je zacielená na 2 tematické celky – 

Život s človekom a v ľudských sídlach, Živé organizmy a ich stavba. 

 

Život s človekom a v ľudských sídlach 

 

Téma Výkonový štandard 

Ľudské sídla a ich okolie - 

živočíchy 

☺ 

Rastliny pestované v záhradách ☺ 

Ovocné rastliny - stromy ☺ 

Ovocné rastliny – kry, byliny ☺ 

Chovateľsky významné vtáky ☺ 

Blízki spoločníci človeka ☺ 

Chovateľsky významné cicavce ☺ 
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Nežiaduce živočíchy ☺ 

Nežiaduce cicavce ☺ 

Živočíchy v okolí ľudských sídiel ☺ 

 

Živé organizmy a ich stavba 

 

Téma Výkonový štandard 

Rastlinná a živočíšna bunka ☺ 

Vírusy a baktérie ☺ 

Jednobunkové organizmy – rastliny  ☺ 

Jednobunkové organizmy – živočíchy ☺ 

Mnohobunkové organizmy – rastliny  ☺ 

Mnohobunkové organizmy – živočíchy ☺ 

Iné huby a lišajníky ☺ 

 

 

2. Škola zaraďuje do ŠkVP nový vyučovací predmet, ktorý je nad rámec 

vzdelávacích štandardov ŠVP nasledovne: 

 

- V druhom ročníku  Anglický jazyk 

- V druhom ročníku  Hravá informatika 

- V šiestom ročníku Konverzácia v anglickom jazyku 

 

2. ročník – Anglický jazyk 

Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen 

požiadavkou zo strany rodičov či žiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny 

do EÚ a jej štruktúr si žiada ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. 

Jednou z možnosti ako túto požiadavku naplniť je začať vyučovať anglický jazyk už mladšom 

školskom veku a riadiť sa heslom: „Čím skôr, tým lepšie.“ Skorý začiatok vyučovania anglického 

jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Otvára žiakom nový obzor pri 
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spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje deťom 

prácu pri vyučovaní formou IKT metód. 

CJ na 1. stupni /Isced 1/ ZŠ – z RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským stanovuje 

vyučovanie anglického jazyka ako povinného vyučovacieho predmetu v treťom ročníku ZŠ, škola 

zavádza anglický jazyk aj v nižších ročníkoch primárneho vzdelávania – do 1. a 2. ročníka, 

nakoľko je orientovaná na výučbu CJ, s využitím voliteľných (disponibilných) hodín v počte 2 

v 2. ročníku. 

 

Žiak sa snaží počúvať a porozumieť počutému textu, pričom rozumie základné osvojené 

formulácie, dokáže na ne reagovať (aj neverbálne), vie sa vyjadriť v rámci osvojených formulácií, 

dokáže správne prepísať známe lingvistické jednotky, aktívne komunikovať v rámci osvojených 

lingvistických jednotiek. Na gramatiku sa nekladie dôraz, ale žiak si ju osvojuje v prirodzených 

podmienkach. Žiak neprodukuje nič samostatné. 

 

2. ročník – Hravá informatika 

Cieľom informatiky v 2. ročníku ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho 

využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci získať 

základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou 

rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, 

získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú 

svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. 

 

6. ročník – Konverzácia v anglickom jazyku 

Na druhom stupni ZŠ (ISCED 2) zavádzame v rámci voliteľných (/disponibilných) hodín 

zvýšenie časovej dotácie hodín o jednu hodinu týždenne. Táto vyučovacia hodina bude zameraná 

na Konverzáciu v anglickom jazyku. Zmení sa tak kvalita výkonu v rámci ústneho prejavu. 

 

3. ročník – SOKOLIARSTVO 

Učebný predmet sokoliarstvo poskytuje žiakom základné odborné vedomosti a skúsenosti zo 

sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných dravcov, výcviku 

poľovných dravcov, ich využitia na lov, zhotovovania a používania sokoliarskej výstroje 

a pomôcok používaných v sokoliarstve. Taktiež žiakov oboznámi so zákonnými predpismi, s 
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členstvom v SKS a so sokoliarskou etikou. Žiak musí zvládnuť zásady výcviku, rehabilitácie 

i lovu s dravcami. Svojím obsahom rozširuje vedomosti žiakov z biológie tak, aby boli 

schopní samostatne riešiť otázky starostlivosti o pernaté poranené dravce, o dravce chované 

v zajatí, o výcviku a odchove dravcov, ochrane.  Výživy a kŕmenia dravcov, predchádzanie 

chorobám dravcov, zisťovanie  ochorení,  identifikáciu druhov dravcov a využitie dravcov.  

 Predmet vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, 

rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode. V neposlednom rade sa kladie dôraz na 

schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoje konanie. Poznatky sa rozvíjajú na základe 

princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

Predmet vedie k získaniu schopností a zručností využiteľných na trhu práce. 

Štruktúra učiva v 3. ročníku je orientovaná na poznanie základnej stavby tela, poznávanie 

špecifických znakov dravcov, rozoznávanie a liečbu vybraných druhov ochorení, poznávanie 

výstroja sokoliara i dravca.  

Súčasťou učiva v 3. ročníku je aj nácvik praktických zručností s dravcami.  

Časová dotácia: 1h – týždenne  

 

4. Škola ponecháva vyučovací predmet bez zásahov: 

      Učebné osnovy ostatných predmetov v 2. a v 6. ročníku sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
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RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2016/17 
pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

vzdelávacia oblasť vyučovací predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

1.n 2.n 3. 4. Ʃ 5.n 6.n 7. 8. 9. Ʃ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra 9 8 8 8 33 5 5 5 5 5 25 

anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 9 3+1 3+1 3 3 3 16 

nemecký jazyk         0     2 2 2 6 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4+1 4+1 5 5 5 24 

informatika   0+1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

Človek a 
príroda 

prvouka 1+1 2     4             

sokoliarstvo       1               

prírodoveda     2 2 4             

fyzika             2 1 2 2 7 

chémia               2 2 2 6 

biológia           2 1+1 2 2 2 10 

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda     2 1 3             

dejepis           1 1 2 2 2 8 

geografia           2 1+1 2 2 2 10 

občianska náuka             1 1 1 1 4 

Človek a 
hodnoty 

etická / náboženská výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie       1 1             

technika / svet práce           1 1 1 1   4 

Umenie a 
kultúra 

hudobná výchova / VUM 1 1 1 1 4 1 1 1     3 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1+1 1 1     4 
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výchova umením         0       1   1 

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

  základ 20 20 x x 40 24 25 x x x 49 

  voľné (disponibilné) hodiny 2 3 x x 5 3 4 x x x 7 

  spolu 22 23 25 26 96 27 29 32 32 30 150 

 max. povoleny 23 23 26 26  30 30 34 34 34  

 

 

 

Predmet Ročník / počet detí Skupiny 

In
fo

rm
at

ik
a 

5. ročník / 27 INF/TSV 

INF/KAJ 

chlapci (13) / dievčatá (14) 

6. ročník / 21 INF/TSV 

chlapci (12) / dievčatá (9) 

7. A / 14 nedelené 

7. B / 14 nedelené  

TSV/INF 

SVP/INF 

chlapci (13) / dievčatá (8) 

8. ročník / 21 INF/TSV 

INF/NEJ 

chlapci (13) / dievčatá (8) 

9. ročník / 23 INF/NEJ 

chlapci (12) / dievčatá (11) 

T
el

e

sn
á 

v
ý
ch

o
v
a 5. ročník / 27 ANK/TSV 

TEH/TSV 

chlapci (13) / dievčatá (14) 
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6. ročník / 21 ANK/TSV 

TEH/TSV 

INF/TSV 

chlapci (12) / dievčatá (9) 

7. A / 14 TSV/SVP 

chlapci (15) / dievčatá (13) 

7. B / 14 TSV/SVP 

chlapci (15) / dievčatá (13) 

8. ročník / 21 TSV/INF 

NEJ/TSV 

chlapci (11) / dievčatá (10) 

9. ročník / 23 NEJ/TSV 

chlapci (12) / dievčatá (11) 

N
em

ec
k
ý
 j

az
y
k

 

7. A / 14 nedelené 

7. B / 14 nedelené  

8. ročník / 21 NEJ/INF 

TSV/NEJ 

chlapci (11) / dievčatá (10) 

9. ročník / 20 NEJ/TSV 

NEJ/INF 

chlapci (12) / dievčatá (11) 

ANJ 2., 3., 4., 5., 6., 8. ,9.,  delené na skupiny 

7.A (14) nedelené 

7.B (14) nedelené 

NBV 

ETV 

 

 

1.A, 1.B,  delené na skupiny s ETV 

2. A ,2.B  delené na skupiny s ETV  

3. a 4.  ročník delené na skupiny s ETV 

5., 6., 7.A, 7.B, 8., 9. delené na skupiny s ETV 
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TEH 5. ročník TEH/TSV 

6. ročník TEH/KAJ 

TEH/TSV 

8. ročník nedelené 

SVP 

 

7. ročník SVP/TSV - chlapci (15) / dievčatá (13) 

 

Inovácia ŠkVP v šk. roku 2017-2018 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne vzdelávacie 

programy  (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 

(ISCED 1 a ISCED2). 

Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na 

technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú  anglický jazyk ako prvý  cudzí jazyk, ktorý sa 

vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť žiakom 

z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z francúzskeho, 

nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. V rámcovom učebnom pláne (RUP) sú 

vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú možnosť rozdeliť si učebný 

obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, 

vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín 

jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu 

prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich 

rozsah.  Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov.  

Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 

2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ, v tomto školskom roku pokračujeme inováciou v 3. 

a v 7. ročníku ZŠ. 

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2017/18 

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 
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vzdelávacia 

oblasť 
vyučovací predmet 

ročník 

primárne vzdelávanie 

ročník 

nižšie stredné vzdelávanie 

1.n 2.n 3.n 4. Ʃ 5.n 6.n 7.n 8. 9. Ʃ 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra 9 8 7+1 8 25 5 5 4+1 5 5 20 

anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 9 3+1 3+1 3+1 3 3 16 

nemecký jazyk         0     0+2 2 2 6 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4+1 4+1 4+1 5 5 24 

informatika   0+1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

Človek a 

príroda 

prvouka 1+1 2     4             

sokoliarstvo       1               

prírodoveda     1+1 2 2             

fyzika             2 1 2 2 7 

chémia               2 2 2 6 

biológia           2 1+1 2 2 2 10 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda     1 1 2             

dejepis           1 1 1 2 3 8 

geografia           2 1+1 1 2 2 10 

občianska náuka             1 1 1 1 4 

Človek a 

hodnoty 
etická / náboženská výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a 

svet práce 

pracovné vyučovanie     1 1 2             

technika / svet práce           1 1 1 1   4 

Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova / VUM 1 1 1 1 4 1 1 1     3 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1+1 1 1     4 

výchova umením         0       1   1 
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Zdravie 

a pohyb 
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

  základ 20 20 x x 40 24 25 x x x 49 

  voľné (disponibilné) hodiny 2 3 2 x 7 3 4 4+1 x x 7 

  spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 32 31 149 

 max. povoleny 23 23 26 26  30 30 34 34 34  

 

 

Predmet Ročník / počet detí Skupiny 

In
fo

rm
at

ik
a 

5. ročník / 29 INF/TEH 

chlapci (14) / dievčatá (15) 

6. ročník / 26 INF/TSV 

INF/KAJ 

chlapci (12) / dievčatá (14) 

7. ročník / 24 TSV/INF 

chlapci (14) / dievčatá (10) 

8. ročník / 27 INF/TSV 

INF/NEJ 

chlapci (18) / dievčatá (9) 

9. ročník / 22 INF/NEJ 

chlapci (14) / dievčatá (8) 

T
el

es
n
á 

v
ý
ch

o
v
a 

5. ročník / 29 TSV/KAJ 

chlapci (14) / dievčatá (15) 

6. ročník / 26 TSV/KAJ 

TSV/INF 

chlapci (12) / dievčatá (14) 
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7. ročník / 24 TSV/INF 

TSV/NEJ 

chlapci (14) / dievčatá (10) 

8. ročník / 27 TSV/INF 

TSV/NEJ 

chlapci (18) / dievčatá (9) 

9. ročník / 22 TSV/NEJ 

chlapci (14) / dievčatá (8) 

N
em

ec
k
ý
 j

az
y
k

 

7. ročník / 24 NEJ/TSV 

NEJ/KAJ 

chlapci (14) / dievčatá (10)  

8. ročník / 27 NEJ/INF 

NEJ/TSV 

chlapci (18) / dievčatá (9) 

9. ročník / 22 NEJ/TSV 

NEJ/INF 

chlapci (14) / dievčatá (18) 

ANJ 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 3.A, 3.B nedelené 

4., 5., 6., 7., 8.,9. ročník delené na skupiny ANJ1/ANJ2 

NBV 

ET

V 

 

 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 

4.roč 

delené na skupiny s ETV 

5., 6., 7., 8., 9. ročník delené na skupiny s ETV, 8. ročník s 

NEJ 

TEH 5. ročník / 29 TEH/INF 

chlapci (14) / dievčatá (15) 

6. ročník / 26 TEH/TEH 

chlapci (12) / dievčatá (14) 
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7. ročník / 24 TEH/TEH 

chlapci (12) / dievčatá (14) 

8. ročník / 27 TEH/TEH 

1. skupina (13) / 2. skupina (14) 

MAT/SJL 8. ročník / 27 MAT / SJL 

1. skupina (13) / 2. skupina (14) 

 

 

 

1. Škola zvyšuje časovú dotáciu vyučovacieho predmetu v ročníkoch 

nasledovne: 

 

- V treťom ročníku SJL o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V treťom ročníku PDA o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V siedmom  ročníku  MAT o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V siedmom ročníku SJL o 1 vyučovaciu hodinu. 

 

Slovenský jazyk a literatúra v 3.ročníku 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra sme posilnili dotáciou 1 hodina, a to zložku 

slovenského jazyka, čítania a literatúry. Cieľom dvojhodinovej dotácie je rozvíjať u žiakov 

čitateľskú gramotnosť a ich schopnosť správne sa vyjadrovať. Vďaka navýšeniu časovej dotácie 

môžu byť žiaci bližšie oboznámení s literárnou tvorbou určenou pre ich vekovú kategóriu a majú 

možnosť dôkladne precítiť krásu umeleckého slova. V slovenskom jazyku zvýšenie časovej 

dotácie je využívané najmä na precvičovanie učiva, upevňovanie a systematizáciu vedomostí. V 

tematických výchovno-vzdelávacích plánoch je hodinová dotácia odlíšená farebne. 

 

Prírodoveda v 3. ročníku  

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete prírodoveda 

v 3. ročníku bude meniť kvalitu obsahu prírodovedy v oblasti, ktorá  je z veľkej miery postavené 

na pozorovacích, výskumných a tvorivých aktivitách, ktoré nie je možné zvládnuť počas jednej 

vyučovacej hodiny, a tak sme zvýšili dotáciu o 1 vyučovaciu hodinu. 
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Slovenský jazyk a literatúra v 7. ročníku   

Zvýšený počet hodín na predmet slovenský jazyk a literatúra v 7. ročníku  na 2. stupni slúži 

na upevnenie, systematizáciu základného učiva uvedeného v Štátnom vzdelávacom programe, a na 

utvrdenie a prehĺbenie osvojených vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov. Posilnenie časovej 

dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete slovenský jazyka literatúra v siedmom 

ročníku bude meniť kvalitu obsahu predmetu v oblasti, ktorá je zacielená rozvoj a podporu 

čitateľskej gramotnosti žiakov, zvýšenie schopností a čitateľských zručností žiakov. 

Téma Výkonový štandard 

Poézia, anekdoty ☺☺☺ 

Piesne  ☺☺☺ 

Dobrodružná literatúra ☺☺☺☺☺☺☺ 

Western ☺☺☺☺ 

Dobrodružstvo v literatúre ☺☺☺☺☺☺☺ 

Detektívka ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Robinsonáda ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Fantasy ☺☺☺ 

 

Matematika 7. ročník 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu bude využité na rozšírené vyučovanie 

finančnej gramotnosti a obohatenie okruhu – logika, dôvodenie a dôkazy. 

Toto rozšírenie zmení kvalitu výkonu: 

- žiak sa dokáže  lepšie orientovať  bežných finančných transakciách 

- rozvinie schopnosť logickej argumentácie a presného vyjadrovania a formulovania otázok 

 

2.Škola zaraďuje do ŠkVP  nový vyučovací predmet, ktorý je nad rámec 

vzdelávacích štandardov ŠVP  nasledovne: 

Nová koncepcia 

    Vo štvrtom ročníku SOK o 1 vyučovaciu hodinu. 

          V siedmom  ročníku  KAJ o 1 vyučovaciu hodinu. 
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    V siedmom ročníku NEJ - 2 vyučovacie hodiny. 

 

      Sokoliarstvo vo 4. ročníku 

      Učebný predmet sokoliarstvo a chov koní poskytuje žiakom základné odborné 

vedomosti a skúsenosti zo sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných 

dravcov, výcviku poľovných dravcov, ich využitia na lov, zhotovovania a používania sokoliarskej 

výstroje a pomôcok používaných v sokoliarstve. Taktiež žiakov oboznámi so zákonnými 

predpismi, s členstvom v SKS a so sokoliarskou etikou. Žiak musí zvládnuť zásady výcviku, 

rehabilitácie i lovu s dravcami. Svojím obsahom rozširuje vedomosti žiakov z biológie tak, aby 

boli schopní samostatne riešiť otázky starostlivosti o pernaté poranené dravce, o dravce chované 

v zajatí, o výcviku a odchove dravcov, ochrane.  Výživy a kŕmenia dravcov, predchádzanie 

chorobám dravcov, zisťovanie  ochorení,  identifikáciu druhov dravcov a využitie dravcov.  

 Predmet vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom 

živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode. V neposlednom rade sa kladie dôraz na 

schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoje konanie. Poznatky sa rozvíjajú na základe 

princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Predmet 

vedie k získaniu schopností a zručností využiteľných na trhu práce. 

Štruktúra učiva vo  4. ročníku je orientovaná na poznanie základnej stavby tela, poznávanie 

špecifických znakov dravcov, rozoznávanie a liečbu vybraných druhov ochorení, poznávanie 

výstroja sokoliara i dravca.  

Súčasťou učiva vo  4. ročníku je aj nácvik praktických zručností s dravcami.  

Časová dotácia: 1h – týždenne  

 

 

Anglický jazyk 7. ročník KAJ 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia – cudzie jazyky – bude využitá na vytvorenie predmetu Komunikácia v anglickom 

jazyku. 

Tento predmet zmení kvalitu výkonu v rámci ústneho prejavu tak, že sa k predpísaným 

výkonom pre oblasť ústneho prejavu na úrovni A2 doplnia tieto špecifické výkony: 

 Žiak na konci A2 dokáže:  
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- jednoducho opísať ľudí, miesta a predmety, ktoré vlastní,  

- použiť jednoduchý opisný jazyk v stručných komentároch, 

- použiť jazyk na opis rozdielov krajinovedy anglicky hovoriacich krajín a vlastnej krajiny. 

 

Nemecký jazyk v 7. ročníku 

Na základe rámcového učebného plánu pre Inovovaný štátny vzdelávací program pre nižšie 

stredné vzdelávanie je škola povinná žiakom 7.- 9. ročníka ponúknuť druhý cudzí jazyk. Žiakom 

7. ročníka bol ponúknutý druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk v paralele s konverzáciou 

v anglickom jazyku, viď. zápis z rodičovského združenia. Z 22 žiakov si 18 vybralo nemecký 

jazyk. V 7. ročníku z tohto dôvodu zavádzame nový predmet nemecký jazyk s časovou dotáciou 

2 hodiny týždenne.  

Žiaci dosiahnu v rámci nižšieho stredného vzdelávania v nemeckom jazyku  jazykovú 

úroveň A1 požadovanú iŠVP. 

 

3.Škola ponecháva vyučovací predmet bez zásahov: 

 

Učebné osnovy ostatných predmetov v 3. a v 7. ročníku sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 

 

 

 

Inovácia ŠkVP v šk. roku 2018-2019 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne vzdelávacie 

programy  (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 

(ISCED 1 a ISCED2).  
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Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na 

technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú  anglický jazyk ako prvý  cudzí jazyk, ktorý sa 

vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť žiakom 

z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z francúzskeho, 

nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. V rámcovom učebnom pláne (RUP) sú 

vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú možnosť rozdeliť si učebný 

obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, 

vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín 

jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu 

prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich 

rozsah.  Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov. 

Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 

2015, a to postupne od 1.  a 5. ročníka ZŠ, v tomto školskom roku pokračujeme inováciou v 4. 

a v 8. ročníku ZŠ. 

 

1. Škola zvyšuje časovú dotáciu vyučovacieho predmetu v 4. a v 8. ročníku 

nasledovne: 

 
- Vo štvrtom ročníku SJL o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V ôsmom ročníku MAT o 1 vyučovaciu hodinu. 

 

Slovenský jazyk a literatúra vo 4.ročníku  

Predmet Slovenský jazyk a literatúra sme posilnili dotáciou 1 hodina, a to zložku 

slovenského jazyka a literatúry. Cieľom dotácie je rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť - prácu 

s literárnym textom a ich schopnosť správne sa vyjadrovať, oboznamovať sa s literárnou tvorbou 

určenou pre ich vekovú kategóriu. V slovenskom jazyku na precvičovanie učiva, upevňovanie a 

systematizáciu vedomostí. 

 

Matematika 8. ročník 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu bude využité na rozšírené vyučovanie 

finančnej gramotnosti a obohatenie okruhu – logika, kombinatorika a finančná matematika. 

Toto rozšírenie zmení kvalitu výkonu: 

- žiak sa dokáže  lepšie orientovať  bežných finančných transakciách 
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- rozvinie schopnosť logickej argumentácie a presného vyjadrovania a formulovania otázok 

 

 

 

2. Škola zaraďuje do ŠkVP nový vyučovací predmet, ktorý je nad rámec 

vzdelávacích štandardov ŠVP: 

 
        Vo štvrtom ročníku Sokoliarstvo o jednu vyučovaciu hodinu. 

    V ôsmom ročníku KAJ - 1 vyučovacia hodina. 

    V siedmom ročníku RAJ - 2 vyučovacie hodiny. 

           V ôsmom  ročníku  NEJ o 2 vyučovacie hodiny. 

 

      Sokoliarstvo 

     Učebný predmet sokoliarstvo a chov koní poskytuje žiakom základné odborné vedomosti 

a skúsenosti zo sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných 

dravcov, výcviku poľovných dravcov, ich využitia na lov, zhotovovania a používania 

sokoliarskej výstroje a pomôcok používaných v sokoliarstve. Taktiež žiakov oboznámi so 

zákonnými predpismi, s členstvom v SKS a so sokoliarskou etikou. Žiak musí zvládnuť zásady 

výcviku, rehabilitácie i lovu s dravcami. Svojím obsahom rozširuje vedomosti žiakov z 

biológie tak, aby boli schopní samostatne riešiť otázky starostlivosti o pernaté poranené 

dravce, o dravce chované v zajatí, o výcviku a odchove dravcov, ochrane.  Výživy a kŕmenia 

dravcov, predchádzanie chorobám dravcov, zisťovanie  ochorení,  identifikáciu druhov 

dravcov a využitie dravcov.  

     Predmet vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom 

živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode. V neposlednom rade sa kladie dôraz na 

schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoje konanie. Poznatky sa rozvíjajú na základe 

princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

Predmet vedie k získaniu schopností a zručností využiteľných na trhu práce. 

Štruktúra učiva vo 4. ročníku je orientovaná na poznanie základnej stavby tela, 

poznávanie špecifických znakov dravcov, rozoznávanie a liečbu vybraných druhov 

ochorení, poznávanie výstroja sokoliara i dravca.  

Súčasťou učiva v 4. ročníku je aj nácvik praktických zručností s dravcami.  

Časová dotácia: 1h – týždenne  
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Konverzácia v anglickom jazyku 

V 5., 6., 7. a 8. ročníku bude v rámci voliteľnej dotácie posilnené vyučovanie 

anglického jazyka o 1 vyučovaciu hodinu ako predmet Konverzácia v anglickom jazyku. Táto 

bude využitá najmä na rozvoj ústneho prejavu a povedie k  zmene kvalitu výkonu v rámci 

ústneho prejavu tak, že sa k predpísaným výkonom pre oblasť ústneho prejavu na úrovni A2 

doplnia tieto špecifické výkony: 

Na základe rámcového učebného plánu pre Inovovaný štátny vzdelávací program pre nižšie 

stredné vzdelávanie je škola povinná žiakom 7.- 9. ročníka ponúknuť druhý cudzí jazyk. Žiakom 

7. ročníka bol ponúknutý druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk v paralele s konverzáciou 

v anglickom jazyku. Väčšinovým hlasovaním zákonní zástupcovia vybrali rozšírenú konverzáciu 

v anglickom jazyku.  

Žiaci dosiahnu v rámci nižšieho stredného vzdelávania v nemeckom jazyku  jazykovú 

úroveň A1 požadovanú iŠVP. 

 

Rozšírená Konverzácia V Anglickom Jazyku-RAJ 

Na základe rámcového učebného plánu pre Inovovaný štátny vzdelávací program pre nižšie 

stredné vzdelávanie je škola povinná žiakom 7.- 9. ročníka ponúknuť druhý cudzí jazyk. Žiakom 

7. ročníka bol ponúknutý druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk v paralele s predmetom Rozšírená 

konverzácia v anglickom jazyku vyučovaným zahraničným lektorom, viď zápis z rodičovského 

združenia. Rodičia si vybrali predmet Rozšírená konverzácia v anglickom jazyku. V 7. ročníku 

z tohto dôvodu zavádzame tento  nový predmet s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne.  

Absolvovaním týchto predmetov si žiaci si doplnia tieto špecifické výkony: 

Žiak na konci 9. ročníka žiak  na úrovni A2 dokáže:  

- jednoducho opísať ľudí, miesta a predmety, ktoré vlastní,  

- použiť jednoduchý opisný jazyk v stručných komentároch 

- použiť jazyk na opis rozdielov krajinovedy anglicky hovoriacich krajín a vlastnej krajiny 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A 2:  

• dokáže riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáha cudzincom, 

ktorí sú na návšteve v jeho krajine,  

• dokáže vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  
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• viac a lepšie chápe spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 

A Všeobecné kompetencie  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal:  

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

• udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

B Komunikačné jazykové kompetencie 

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať 

konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb 

sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde 

sa cudzím jazykom hovorí.  Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

1 Jazyková kompetencia 

 

Žiak na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 

dokázal používať: 
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• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru, 

• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených 

slovných spojení a výrazov, 

• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka známych 

situácií a tém, 

• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

2 Sociolingvistická kompetencia 

 

Žiak na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

• komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie … 

• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších bežných 

výrazov. 

 

Žiak vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa 

známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú 

si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

3 Pragmatická kompetencia 

 

Žiak na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, 

aby dokázal: 
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• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché 

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, strachu, 

• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

• použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

• používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

 

C Komunikačné zručnosti 

 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, ide 

o nasledujúce integrované zručnosti: 

 

1 Počúvanie s porozumením 

 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za 

predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná: 

 

• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života, 

• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 

predvídateľných každodenných záležitostiach, 

• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie, 

• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe, 

• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

 

2 Čítanie s porozumením 

 

Žiak dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu. 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby: 
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• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

• rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú 

ulice, reštaurácie, železničné stanice, … 

• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do 

styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

• porozumel jednoduché osobné listy, 

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

 

3 Písomný prejav 

 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel: 

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

• napísať jednoduché osobné listy, 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a 

preformulovanie, 

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

 

4 Ústny prejav 

 

a/ Ústny prejav – dialóg 

 

Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. 

Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať. 

 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal: 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú, 

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 
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• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne, 

• povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 

b/ Ústny prejav – monológ 

 

Žiak dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis 

každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu 

jednoduchých slovných spojení a viet. 

 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal: 

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných 

spojení a viet, 

• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a 

voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok, 

• opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

Nemecký jazyk 

V 8. ročníku žiaci pokračujú vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk s časovou dotáciou 2 

hodiny týždenne. 

Žiaci dosiahnu v rámci nižšieho stredného vzdelávania v nemeckom jazyku  jazykovú 

úroveň A1 požadovanú iŠVP. 

 

 

3. Škola ponecháva vyučovací predmet bez zásahov: 
 

Učebné osnovy ostatných predmetov v 4. a v 8. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom 

ŠVP pre príslušný predmet. 

 

V tomto školskom roku sa budeme snažiť priblížiť žiakom vedomosti v tematických 

blokoch a pristúpime k metódam výučby inovatívne a kreatívne. Učivo zoskupené do 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

komplexných tematických blokov a zaradenie jednotlivých tém. Toto umožní učiteľom pracovať 

na jednej téme (napríklad na téme vody, alebo prírody) v rámci viacerých predmetov zároveň a 

pomôcť tak dieťaťu pochopiť učivo v širších súvislostiach -  vytvorenie nového modelu výučby. 

- pomoc deťom nachádzať súvislosti naprieč jednotlivými predmetmi, dôraz kladený aj na 

nachádzanie širšieho kontextu a príkladov v praxi, teda v okolitom svete mimo školy.  

- kognitívno-komunikačný princíp – vytvorenie si modelu v jednotlivých ročníkoch,  ktorý 

v prípade záujmu učiteľov ochotne poskytne  priestor na lepšie a efektívnejšie vzdelávanie 

žiakov.  

- základná osnova – čo už viem, čo chcem vedieť, čo som sa naučil 

Tento model sa použije vo všetkých predmetoch - tematický celok, téma vyučovacej 

hodiny, cieľ vyučovacej hodiny, a učebné činnosti – vychádzajúc zo štandardov, využitím techník 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti a výchovno-vzdelávacej oblasti. 

 
 
 
 
 
 
 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2018/19 
pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

1.n 2.n 3.n 4.n Ʃ 5.n 6.n 7.n 8.n 9. Ʃ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra 9 8 7+1 7+1 33 5 5 4+1 5 5 25 

anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 9 3+1 3+1 3+1 3+1 3 19 

anglická konverzácia               0+2     2 

nemecký jazyk         0       0+2 2 4 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4+1 4+1 4+1 4+1 5 25 

informatika   0+1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

prvouka 1+1 2     4             
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Človek a 
príroda 

sokoliarstvo       0+1               

prírodoveda     1+1 2 2             

fyzika             2 1 2 2 7 

chémia               2 2 2 6 

biológia           2 1+1 2 1 2 9 

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda     1 2 3             

dejepis           1 1 1 1 3 7 

geografia           2 1+1 1 1 2 8 

občianska náuka             1 1 1 1 4 

Človek a 
hodnoty 

etická / náboženská výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie     1 1 2             

*terapeutické a korektívne cvičenia     *     *           

technika / svet práce           1 1 1 1   4 

Umenie a 
kultúra 

hudobná výchova / VUM 1 1 1 1 4 1 1 1 1   4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1+1 1 1 1   5 

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

  základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 31 133 

  voľné (disponibilné) hodiny 2 3 2 1+1 7 3 4 4+1 3+1 x 16 

  spolu 22 23 25 27 97 27 29 31 31 31 149 

 

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2018/19 pre žiakov s s poruchami aktivity a 
pozornosti 

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

vzdelávacia oblasť vyučovací predmet 
ročník 

primárne 
vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné 
vzdelávanie 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

1.n 2.n 3.n 4.n Ʃ 5.n 6.n 7.n 8.n 9. Ʃ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra     7+1     5           

anglický jazyk     3     3+1           

anglická konverzácia                       

nemecký jazyk                       

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika     4     4+1           

informatika     1     1           

Človek a 
príroda 

prvouka                       

sokoliarstvo                       

prírodoveda     1+1                 

fyzika                       

chémia                       

biológia           2           

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda     1                 

dejepis           1           

geografia           2           

občianska náuka                       

Človek a 
hodnoty 

etická / náboženská výchova     1     1           

Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie     1                 

*terapeutické a korektívne cvičenia     1     1           

technika / svet práce           1           

Umenie a 
kultúra 

hudobná výchova / VUM     1     1           

výtvarná výchova     1     1+1           

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova     2     2           
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  základ     24     25           

  voľné (disponibilné) hodiny     2     3           

  spolu     26     28           

 

 

 

 

 

Predmet Ročník / počet detí Skupiny 

IN
F

 

5. ročník / 29 + Elšík INF/TSV 

chlapci (14) / dievčatá (15) 

6. ročník / 27 INF/TSV 

chlapci (13) / dievčatá (14) 

7. ročník / 26 INF/RAJ 

chlapci (12) / dievčatá (14) 

8. ročník / 25 INF/NEJ 

chlapci (14) / dievčatá (11) 

9. ročník / 26 INF/NEJ 

chlapci (17) / dievčatá (9) 

T
S

V
 

5. ročník / 29 + Elšík TSV/INF 

TSV/KAJ 

chlapci (14) / dievčatá (15) 

6. ročník / 27 TSV/KAJ 

TSV/INF 

chlapci (13) / dievčatá (14) 

7. ročník / 26 TSV/KAJ 

TSV/RAJ 

chlapci (12) / dievčatá (14) 
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8. ročník / 25 TSV/KAJ 

TSV/NEJ 

chlapci (14) / dievčatá (11) 

9. ročník / 26 TSV/            - posledné hodiny 

chlapci (17) / dievčatá (9) 

N
E

J
 

8. ročník / 25 NEJ/INF 

NEJ/TSV 

chlapci (14) / dievčatá (11) 

9. ročník / 26 NEJ/NBV 

NEJ/INF 

chlapci (17) / dievčatá (9) 

ANJ 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 3.A, 3.B, 

4.A, 4.B 

nedelené 

5., 6., 7., 8.,9. ročník delené na skupiny ANJ1/ANJ2 

NBV 

 

ETV 

 

 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 

4.A, 4.B 

delené na skupiny s ETV 

5., 6., 7., 8., 9. ročník delené na skupiny s ETV, 9. ročník s 

NEJ 

TEH 5. ročník / 29 + Elšík TEH/TEH 

chlapci (14) / dievčatá (15) 

6. ročník / 27 TEH/TEH 

chlapci (13) / dievčatá (14) 

7. ročník / 26 TEH/TEH 

chlapci (12) / dievčatá (14) 

8. ročník / 25 TEH/TEH 

1. skupina (14) / 2. skupina (11) 

MAT/SJL 8. ročník / 26 MAT / SJL 

1. skupina (12) / 2. skupina (14) 
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Predmet Ročník / počet detí Skupiny 

K
A

J
 

5. ročník / 29 + Elšík KAJ/TSV 

chlapci (14) / dievčatá (15) 

6. ročník / 27 KAJ/TSV 

chlapci (13) / dievčatá (14) 

7. ročník / 26 KAJ/TSV 

chlapci (12) / dievčatá (14) 

8. ročník / 25 KAJ/TSV 

chlapci (14) / dievčatá (11) 

R
A

J
  

7. ročník / 26 

 

RAJ/TSV 

RAJ/INF 

chlapci (12) / dievčatá (14) 

 

 

Inovácia ŠkVP v šk. roku 2019-2020 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne vzdelávacie 

programy  (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 

(ISCED 1 a ISCED2).  

Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na 

technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú  anglický jazyk ako prvý  cudzí jazyk, ktorý sa 

vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť žiakom 

z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z francúzskeho, 
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nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. V rámcovom učebnom pláne (RUP) sú 

vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú možnosť rozdeliť si učebný 

obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, 

vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín 

jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu 

prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich 

rozsah.  Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov. 

Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 

2015, a to postupne od 1.  a 5. ročníka ZŠ, v tomto školskom roku pokračujeme inováciou v 9. 

ročníku ZŠ. 

 

1. Škola zvyšuje časovú dotáciu vyučovacieho predmetu v 9. ročníku 

nasledovne: 

 
- V deviatom ročníku DEJ o 1 vyučovaciu hodinu. 

- V deviatom ročníku  KAJ o 1 vyučovaciu hodinu. 

-  V deviatom ročníku CHE o 1 vyučovaciu hodinu. 

Dejepis v 9. ročníku 

     Trojhodinová týždenná dotácia dejepisu v deviatom ročníku by mala umožniť využiť naplno 

atraktívne metódy výučby, ako napr. diskusiu so žiakmi alebo besedu, určenú na odstránenie 

mylných historických presvedčení. Zvýšená hodinová dotácia v tomto ročníku by mala prispieť k 

riešeniu problému šírenia intolerancie vo viacerých podobách. Základom je rozvíjať komunikáciu 

so žiakmi. Žiaci sa učia potrebnej tolerancii, ochote počúvať, rešpektovať, zhodnocovať a prípadne 

si po zrelej reflexii osvojovať názory druhých. 

Témy, na ktoré sa sústreďuje pozornosť: 

• nacionalizmus 

• komunizmus 

• vojnové konflikty 

• extrémizmus 

• holokaust 

Žiak vďaka zvýšenej hodinovej dotácie vie: 

• kriticky zhodnotiť vybrané dejinné udalosti 

• určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 
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Chémia v 9.ročníku 

Zvýšený počet hodín pre predmet chémia na 2. stupni slúži na upevnenie, systematizáciu 

základného učiva uvedeného v Štátnom vzdelávacom programe, a na utvrdenie a prehĺbenie 

osvojených vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov. 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete chémia v 9. ročníku 

bude meniť kvalitu obsahu chémie v oblasti, ktorá je zacielená na 1 tematický celok – Zlúčeniny 

uhlíka. 

Zlúčeniny uhlíka 

Téma Výkonový štandard 

Laboratórny poriadok, zásady BOZ ☺ 

Chemické laboratórium ☺ 

Uhlík a jeho anorganické zlúčeniny ☺ 

Uhlík a jeho organické zlúčeniny ☺ 

Organické zlúčeniny a organické chémia ☺ 

Výnimočnosť atómu uhlíka, väzby v organických 

zlúčeninách 

☺ 

Uhlie, ropa, zemný plyn – zdroje uhľovodíkov ☺ 

Uhľovodíky ☺ 

Alkány ☺ 

Alkény ☺ 

Alkíny ☺ 

Deriváty uhľovodíkov ☺ 

Halogénderiváty ☺ 

Kyslíkaté deriváty – alkoholy  ☺ 

Kyslíkaté deriváty – karbonylové zlúčeniny  ☺ 

Kyslíkaté deriváty – karboxylové kyseliny ☺ 

Prírodné látky ☺ 

Sacharidy ☺ 

Tuky ☺ 
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Bielkoviny ☺ 

Plasty a syntetické vlákna ☺ 

Čistiace a pracie prostriedky ☺ 

Lieky ☺ 

Látky nebezpečné pre človeka ☺ 

 

Konverzácia v anglickom jazyku v 9.ročníku 

V 5., 6., 7.,  8. a 9. ročníku bude v rámci voliteľnej dotácie posilnené vyučovanie anglického 

jazyka o 1 vyučovaciu hodinu ako predmet Konverzácia v anglickom jazyku. Táto bude využitá 

najmä na rozvoj ústneho prejavu a povedie k  zmene kvalitu výkonu v rámci ústneho prejavu tak, 

že sa k predpísaným výkonom pre oblasť ústneho prejavu na úrovni A2 doplnia špecifické výkony. 

 

Rozšírená konverzácia v anglickom jazyku 

 

Na základe rámcového učebného plánu pre Inovovaný štátny vzdelávací program pre nižšie 

stredné vzdelávanie je škola povinná žiakom 7.- 9. ročníka ponúknuť druhý cudzí jazyk. Žiakom 

7. ročníka bol ponúknutý druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk v paralele s predmetom Rozšírená 

konverzácia v anglickom jazyku vyučovaným zahraničným lektorom, viď zápis z rodičovského 

združenia. Rodičia 13 žiakov si vybrali predmet Rozšírená konverzácia v anglickom jazyku.   

Absolvovaním týchto predmetov si žiaci si doplnia tieto špecifické výkony: 

 

Žiak na konci 9. ročníka žiak  na úrovni A2 dokáže:  

- jednoducho opísať ľudí, miesta a predmety, ktoré vlastní,  

- použiť jednoduchý opisný jazyk v stručných komentároch 

- použiť jazyk na opis rozdielov krajinovedy anglicky hovoriacich krajín a vlastnej krajiny 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A 2:  

 

 dokáže riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáha cudzincom, 

ktorí sú na návšteve v jeho krajine,  

• dokáže vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  

• viac a lepšie chápe spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  
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A Všeobecné kompetencie  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal:  

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

• udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

B Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa 

cudzím jazykom hovorí.  Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

1 Jazyková kompetencia 

 

Žiak na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 

dokázal používať: 

 

• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru, 

• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených 

slovných spojení a výrazov, 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ 

HLAVNÁ 293,  900 89 ČASTÁ 

CHCEME  SA VZDELÁVAŤ  A  RÁSŤ 

• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka známych 

situácií a tém, 

• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

 

2 Sociolingvistická kompetencia 

Žiak na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal: 

• komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie … 

• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších bežných 

výrazov. 

 

Žiak vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a 

bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, 

je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

 

3 Pragmatická kompetencia 

Žiak na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, 

aby dokázal: 

 

• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché 

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, strachu, 

• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

• použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

• používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 
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C Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, ide 

o nasledujúce integrované zručnosti: 

 

1 Počúvanie s porozumením 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za 

predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná: 

• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života, 

• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 

predvídateľných každodenných záležitostiach, 

• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie, 

• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe, 

• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

 

2 Čítanie s porozumením 

 

Žiak dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu. 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby: 

• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

• rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú 

ulice, reštaurácie, železničné stanice, … 

• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do 

styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

• porozumel jednoduché osobné listy, 

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

 

3 Písomný prejav 
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Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel: 

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

• napísať jednoduché osobné listy, 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a 

preformulovanie, 

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

 

4 Ústny prejav 

 

a/ Ústny prejav – dialóg 

Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže 

zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať. 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal: 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú, 

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne, 

• povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 

b/ Ústny prejav – monológ 

Žiak dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis 

každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých 

slovných spojení a viet. 

Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal: 

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných 

spojení a viet, 
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• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a 

voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok, 

• opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

 

2. Škola zaraďuje do ŠkVP  nový vyučovací predmet, ktorý je nad rámec 

vzdelávacích štandardov ŠVP  nasledovne: 

- v deviatom ročníku  IFV  1 vyučovaciu hodinu. 

- v deviatom ročníku NEJ - 2 vyučovacie hodiny. 

 

Nemecký jazyk v 9.ročníku 

- V 9. ročníku žiaci pokračujú vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk s časovou dotáciou 2 

hodiny týždenne. 

- Títo žiaci dosiahnu v rámci nižšieho stredného vzdelávania v nemeckom jazyku  jazykovú 

úroveň A1 požadovanú iŠVP. 

- Jazyková kompetencia používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa 

osobných údajov a potrieb konkrétneho typu, má základný repertoár slovnej zásoby 

izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, prejavuje 

iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou 

osvojeného repertoáru, ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a 

slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať 

s cudzincami, dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad 

jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov 

a bežne používané ustálené spojenia, dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť 

a ostatné osobné údaje. 

 

Informatika v 9. ročníku 

Cieľom informatiky v 9. ročníku ZŠ je zoznámenie a prehĺbenie vedomostí 

v nasledovných oblastiach: 

Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou  

✓ kombinovať rastrové, vektorové obrázky a texty, 

✓ vytvárať grafické produkty pri realizácii svojich projektov,  
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✓ navrhovať a hodnotiť postupnosť grafických operácií. 

Reprezentácie a nástroje – práca s textom  

✓ kombinovať texty a iné objekty (grafiku, tabuľky, a pod.), 

✓ využívať nástroje na prácu s textom pri realizácii svojich projektov, 

✓ navrhovať a hodnotiť postupnosť operácií pri práci s textom. 

Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami  

✓ používať nástroje na tvorbu a úpravu prezentácií pri prezentovaní svojich projektov, 

✓ posudzovať výhody a nevýhody rôznych nástrojov na tvorbu 

✓ prezentácií, 

✓ navrhovať a hodnotia postupnosť operácií pri práci s prezentáciami. 

Reprezentácie a nástroje – práca s multimédiami  

✓ používať multimediálne nástroje pri realizácii svojich projektov, 

✓ posudzovať výhody a nevýhody rôznych nástrojov na manipuláciu s multimédiami, 

✓ navrhovať a hodnotia postupnosť operácií pri práci s multimédiami. 

Reprezentácie a nástroje – práca s tabuľkami  

✓ využívať tabuľkový editor pri riešení problémov, 

✓ zostavovať výrazy s operáciami, podmienkami a funkciami, 

✓ prezentovať údaje z tabuliek (napr. pomocou grafu), 

✓ interpretovať súvislosti (t. j. údaje a výrazy) v tabuľkách, 

✓ hľadať, odhaľovať a opravovať chyby pri práci s tabuľkami a výpočtami. 

Komunikácia a spolupráca – prezentovanie informácií prostredníctvom webovej stránky  

✓ používať konkrétne nástroje na vytvorenie webovej stránky s požadovaným obsahom a 

formátom (napr. výsledky práce žiaka), 

✓ realizovať postup pre sprístupnenie/publikovanie stránky na webe. 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe 

✓ vyhľadávať a získavať informácie rôznych typov prostredníctvom zložených výrazov, 

✓ vyhľadávať a získavať informácie rôznych typov (napr. textové preklady, prevody jednotiek, 

kurzy, mapy, trasy), 

✓ hodnotiť vyhľadávanie (napr. správnosť a kvalitu vyhľadaných informácií, ako rýchlo boli 

nájdené, ...). 

Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na spoluprácu a zdieľanie informácií  

✓ používať nástroje na zdieľanie a publikovanie informácií, 

✓ vytvárať a upravovať zdieľané produkty pomocou nástrojov na spoluprácu, 
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✓ využívať nástroje na spoluprácu pri riešení problémov. 

Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu 

✓ komunikovať pomocou nástrojov na interaktívnu a neinteraktívnu komunikáciu, 

✓ porovnávať klady a zápory interaktívnej a neinteraktívnej komunikácie, 

✓ voliť najvhodnejší nástroj na komunikáciu pre danú situáciu,  dodržiavať pravidlá netikety a 

elektronickej komunikácie 

Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme  

✓ spravovať aplikácie (napr. inštalujú, odinštalujú softvér, doplnky, zisťovať parametre bežiacej 

aplikácie/procesov, zastavovať ich...), 

✓ používať nástroje na prispôsobenie si (pracovného) prostredia v počítači a správanie sa 

počítača, 

✓ skúmať nové možnosti operačného systému. 

Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia  

✓ realizovať akcie so špecifickým hardvérom (tlačiareň, robotická stavebnica, a pod.), 

✓ využívať parametre a princípy fungovania počítača, zariadení 

✓ a sietí na efektívne riešenie úloh, 

✓ hodnotiť parametre a princíp fungovania počítača, zariadení a sietí na efektívne riešenie úloh, 

✓ prenášať údaje medzi rôznymi zariadeniami. 

     Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci získať základné zručnosti v používaní 

počítača a možnosti jeho využitia v každodennom živote. V rámci medzipredmetových vzťahov 

si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a 

cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a 

vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. 

 

3. Škola ponecháva vyučovací predmet bez zásahov: 

 

Učebné osnovy ostatných predmetov v 9. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

pre príslušný predmet. 

Aj v tomto školskom roku sa budeme snažiť priblížiť žiakom vedomosti v tematických 

blokoch a pristúpime k metódam výučby inovatívne a kreatívne. Učivo zoskupené do 

komplexných tematických blokov a zaradenie jednotlivých tém. Toto umožní učiteľom pracovať 

na jednej téme (napríklad na téme vody, alebo prírody) v rámci viacerých predmetov zároveň a 

pomôcť tak dieťaťu pochopiť učivo v širších súvislostiach -  vytvorenie nového modelu výučby. 
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- pomoc deťom nachádzať súvislosti naprieč jednotlivými predmetmi, dôraz kladený aj na 

nachádzanie širšieho kontextu a príkladov v praxi, teda v okolitom svete mimo školy.  

- kognitívno-komunikačný princíp – vytvorenie si modelu v jednotlivých ročníkoch,  ktorý 

v prípade záujmu učiteľov ochotne poskytne  priestor na lepšie a efektívnejšie vzdelávanie 

žiakov.  

- základná osnova – čo už viem, čo chcem vedieť, čo som sa naučil 

Tento model sa použije vo všetkých predmetoch - tematický celok, téma vyučovacej 

hodiny, cieľ vyučovacej hodiny, a učebné činnosti – vychádzajúc zo štandardov, využitím techník 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti a výchovno-vzdelávacej oblasti. 
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RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2020/2021 
pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

1.n 2.n 3.n 4.n Ʃ 5.n 6.n 7.n 8.n 9. Ʃ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra 9 8 7+1 7+1 33 5 5 4+1 5 5 25 

anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 9 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 19 

anglická konverzácia               0+2     2 

nemecký jazyk         0       0+2 0+2 4 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4+1 4+1 4+1 4+1 5 25 

informatika   0+1 1 1 3 1 1 1 1 0+1 5 

Človek a 
príroda 

prvouka 1+1 2     4             

sokoliarstvo       0+1               

prírodoveda     1+1 2 2             

fyzika             2 1 2 1 7 

chémia               2 2 1+1 6 

biológia           2 1+1 2 1 1 9 

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda     1 2 3             

dejepis           1 1 1 1 2+1 7 

geografia           2 1+1 1 1 1 8 

občianska náuka             1 1 1 1 4 

Človek a 
hodnoty 

etická / náboženská výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie     1 1 2             

*terapeutické a korektívne cvičenia     *     *           

technika / svet práce           1 1 1 1 1 4 

hudobná výchova / VUM 1 1 1 1 4 1 1 1 1   4 
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Umenie a 
kultúra 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1+1 1 1 1 1 5 

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

  základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 133 

  voľné (disponibilné) hodiny 2 3 2 1+1 7 3 4 4+1 3+1 5+1 16 

  spolu 22 23 25 27 97 27 29 31 31 31 149 

 

*terapeutické a korektívne cvičenia - 1 hodina / týždeň pre žiakov Patrik Palkovič 
4.A, Adrián Cíferský 6.roč.     

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2019/20 pre žiakov s ADD/ADHD 
pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským   

vzdelávacia oblasť vyučovací predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

1.n 2.n 3.n 4.n Ʃ 5.n 6.n 7.n 8.n 9. Ʃ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyka a literatúra     7+1     5           

anglický jazyk     3     3+1           

anglická konverzácia                       

nemecký jazyk                       

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika     4     4+1           

informatika     1     1           

Človek a príroda 

prvouka                       

sokoliarstvo                       

prírodoveda     1+1                 

fyzika                       

chémia                       

biológia           2           

vlastiveda     1                 
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Človek a 
spoločnosť 

dejepis           1           

geografia           2           

občianska náuka                       

Človek a hodnoty etická / náboženská výchova     1     1           

Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie     1                 

*terapeutické a korektívne cvičenia     1     1           

technika / svet práce           1           

Umenie a kultúra 

hudobná výchova / VUM     1     1           

výtvarná výchova     1     1+1           

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova     2     2           

  základ     24     25           

  voľné (disponibilné) hodiny     2     3           

  spolu     26     28         0 

 

Rozdelenie žiakov do skupín na jednotlivých predmetoch v šk. roku 2020/2021 
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* na rovnaké skupiny sú žiaci 6. ročníka delení aj v predmetoch SJL a MAT 

nn – žiaci sa v triede na danom predmete nedelia 

 

 

 

UČEBNÉ OSNOVY 

Variant učebných osnov 

Od školského roku 2012/2013 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou 

vzdelávania v základných školách poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1, začínajúc 1., 2., 3., 

4. ročníkom a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2, začínajúc 5., 6., 7., 8., 9. ročníkom. Stupne 

vzdelania získané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov zostávajú 

nedotknuté. 

Učebné osnovy všetkých predmetov sú súčasťou a neoddeliteľnou prílohou ŠkVP. 

       

188 ZÁKON z 30. júna 2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

 

2. V § 9 odsek 6 znie: 
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„(6) Jednotlivé druhy a typy škôl vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom 

vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu.  
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ZÁVER 

V školskom vzdelávacom programe smerujeme k zmene základnej filozofie školstva, k 

Otvorenej škole, kde tvoria zamestnanci a rodičia komunitu, stretávajú sa, riešia spolu problémy, 

spolu plnia vytýčené úlohy i ciele, zúčastňujú sa na riadení a rozvoji a spoločne vytvárajú 

vzdelávaco-športovo-kultúrne centrum pre celú dedinu, a práve to je prínosom pre všetkých 

zúčastnených. Záleží nám na tom, aby rodičia nadobudli dôveru k škole, aby otvorene hovorili 

o problémoch, aby sa podieľali na jej rozvoji a smerovaní. 

Návrh školského vzdelávacieho programu nevyčerpáva všetky možnosti rozvoja školy. Je 

to otvorený dokument, treba ho priebežne dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb a možností, čiže 

treba k nemu pristupovať tvorivo. 

K takému názoru nás podnietil aj výrok Ing. PhDr. Ivana Tureka, CSc., ktorý tvrdí, že: 

„Tvorivé schopnosti človeka sú neobyčajne citlivé. Môžu rozkvitať a plodiť činy, ktoré 

prekonávajú všetko doterajšie, ale sú tiež neobyčajne citlivé na útlak a sklamanie. Výchova 

a vzdelávanie dokážu tvorivosť nielen rozvíjať, ale aj držať na uzde a blokovať“.1 Zaujala nás 

hlavne posledná veta tohto výroku. 

V našom školskom vzdelávacom programe chceme poukázať aj na to, že tvorivé vedenie 

školy podnieti tvorivý prístup učiteľov, ktorý bude pôsobiť ako dôležitý faktor ovplyvňujúci 

tvorivosť žiaka. Tým sa zvýši jeho záujem o dané učivo, je tu vyššia vnútorná i vonkajšia 

motivácia. Ak žiak sám chce, ak učenie neberie len ako povinnosť, osvojuje si nové vedomosti 

oveľa ľahšie. Naše školstvo je ešte stále jednostranne zamerané len na vedomosti 

a na memorovanie učiva. Tento prístup môže žiaka držať na uzde a blokovať jeho rozvoj. Filozofia 

školstva by mala smerovať k rozvoju tvorivosti. Naša koncepcia výchovy a vzdelávania je 

orientovaná na rozvoj tvorivosti a na nové postupy práce. 

Našou víziou do budúcnosti nie je len viesť žiakov tak, aby dodržiavali pravidlá a používali 

ich v praxi, ale chceme, aby naši žiaci tvorili niečo nové – iba tak dokážu napredovať. Budeme sa 

snažiť ukázať im cestu, dať im šancu a oni nám určite ukážu, čo v nich je. 

  

                                                 

1 TUREK, I.: Škola a tvorivosť. 1. vyd. Bratislava: Metodické centrum, 1995, s. 10 
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PRÍLOHY 

1. ŠkVP pre MŠ 

2. Výchovný program ŠKD 

3. Učebné osnovy a učebné štandardy predmetov pre 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník 

4. TVVP predmetov pre 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník 

5. IVVP  pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením – začlenení žiaci 


