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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
Základná  škola Cádrova 23, 811 03 Bratislava je plne organizovaná základná škola, ktorá   sa 
nachádza v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, časť Kramáre na úbočí Malých Karpát. Je 
zriadená na základe zriaďovacej listiny schválenej Miestnym zastupiteľstvom Bratislava – 
Nové Mesto uznesením č. 27/2002 zo dňa 18.6.2002. Zriaďovacia listina bola vydaná 
zriaďovateľom dňa 1. 7. 2002. Základná škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou. Ako 
právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť 
vyplývajúcu z týchto vzťahov.  
 

1. Veľkosť školy 
• Plnoorganizovaná základná škola  
• Škola pavilónového typu, skladá s z piatich budov, umiestnená na sídlisku s pekne 

upraveným školským dvorom. 
• V areáli školy sa nachádza materská škola, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom,   

asfaltové ihrisko, detské ihrisko s hojdačkami a preliezkami, telocvičňa. 
• Škola má odbornú učebňu na vyučovanie informatickej výchovy, multimediálnu 

učebňu, školskú knižnicu, odbornú učebňu, prírodovednú učebňu a dve herne pre ŠKD. 
 

2. Charakteristika žiakov 

• Žiaci školy pochádzajú hlavne z blízkeho okolia – z Nového Mesta, ale taktiež 
prichádzajú z celého mesta napr. z Dúbravky, Rače, Ružinova, Karlovej Vsi, Petržalky, 
Starého Mesta.  

• Žiaci majú vytvorené všetky podmienky k osvojeniu potrebných poznatkov a zručností, 
ktoré má ovládať absolvent základného vzdelávania.  

• Mnohí žiaci  majú pomerne široký rozsah záujmov v školskej aj v mimoškolskej oblasti. 
Aj preto sa škola môže úspešne zapájať do rôznych súťaží (olympiády, súťaže v oblasti 
umeleckej, športovej), projektov a medzinárodných mobilít.  

• Škola eviduje a má v starostlivosti aj žiakov individuálne začlenených so špeciálnymi 
výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí sú evidovaní v starostlivosti CPPPaP . 

 
3. Charakteristika pedagogického zboru 
• Na škole pracuje pedagogický zbor, ktorý sa skladá z 

- riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa pre základnú a dve zástupkyne pre materskú 
školu; 

- učiteľov primárneho vzdelávania; 
- učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania; 
- výchovného poradcu; 
- externého psychológa; 
- koordinátorov pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátora prevencie 

drogových záležitostí, koordinátora Zelenej školy a jedlej zmeny a koordinátora 
IKT. 

• Veková štruktúra pedagógov je zdravý stred – začínajúci pedagógovia i učitelia 
skúsenejší, stredného veku. 

• Zloženie pedagogického zboru je zárukou vysokej odbornej úrovne pedagogického 
procesu na škole. Dôležitou vlastnosťou pedagogického zboru je snaha o ďalšie 
prehlbovanie vedomosti a schopnosti, ako aj o získavanie nových kompetencii v súlade 
s najnovšími trendmi vzdelávania a výchovy.  V príprave ďalšieho vzdelávania učiteľov 
sa škola riadi podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý vychádza z vnútorných 
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potrieb školy. V prípade prijatia začínajúceho pedagogického zamestnanca škola 
poskytuje adaptačné vzdelávanie. 

• Na odbornej úrovni sú zriadené predmetové komisie na humanitné predmety, 
prírodovedné predmety a MZ pre učiteľov 1. stupňa. 

• Uvedomujeme si, že pokrok jednotlivcov aj celých spoločností závisí od vzdelania, a 
teda od kvality vyučovania a učenia sa. Potrebujeme vychovávať ľudí, ktorí sú schopní 
aktívne sa podieľať na živote spoločnosti a zvládať nároky rýchlych spoločenských 
zmien. Vzdelanie sa stáva rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja a 
konkurencieschopnosti každej krajiny .  
Vzhľadom na to je potrebné vyžadovať od PZ spĺňanie nasledovných učiteľských 
kompetencií:  
a) Psychodidaktické:  vytvárať priaznivé podmienky pre učenie,−  motivovať žiakov k 
poznávaniu, učeniu,−  aktivizovať a rozvíjať schopnosti žiakov, kľúčové kompetencie,−  
vytvárať priaznivú sociálnu, emocionálnu a pracovnú klímu,−  riadiť proces učenia sa 
žiakov, individualizovať ho z hľadiska času, tempa, hĺbky, miery pomoci učebných− 
štýlov žiakov,  používať optimálne metódy, organizačné formy a materiálne prostriedky 
výučby.−  
b) Komunikačné:  spôsobilosť efektívne komunikovať so žiakmi, kolegami, 
nadriadenými, rodičmi žiakov, sociálnymi− partnermi a pod.  
c) Diagnostické:  validne, reliabilne, spravodlivo a objektívne hodnotiť učebné výkony 
žiakov,−  zistiť postoje žiakov k učeniu, škole, životu, ako aj ich problémy.−  
d) Plánovacie a organizačné:  efektívne plánovať a projektovať výučbu,−  vytvárať a 
udržiavať určitý poriadok a systém vo výučbe. 

 
Požiadavky školy (štandard) na PZ:  

• kvalitne plánuje a pripravuje vyučovací proces vo svojich aprobačných predmetoch, 
• efektívne vyučuje svoje aprobačné predmety, 
• validne a reliabilne, objektívne a spravodlivo hodnotí svojich žiakov, 
• venuje sa svojim žiakom aj v mimovyučovacom čase, 
• aktívne sa podieľa na zvyšovaní kvality práce školy, 
• systematicky reflektuje svoju učiteľskú prácu. 
 

Kompetenčný profil PZ školy:  
1. Základné kompetencie (vyplývajúce z platných zákonov a nariadení):   
- odborná a pedagogická spôsobilosť, 
- rešpektovanie legislatívy a hodnotového rámca školy, 
- dodržiavanie a efektívne využívanie fondu pracovného času, 
- rešpektovanie ŠkVP, 
- dodržiavanie termínov a formy základných pedagogických dokumentov, 
- dodržiavanie termínov a formy požadovanej administratívy. 
2. Špecifické kompetencie/PZ dokáže:  
- formulovať ciele edukácie, 
- vypracovať školský projekt, 
- plánovať vlastný profesionálny rozvoj, 
- vytvoriť písomný scenár výchovno-vzdelávacej jednotky, činnosti, aktivity, 
- pracovať v pracovnej skupine (tíme), 
- snímať špecifické potreby žiakov na vzdelávaní a robiť potrebné zmeny vo vzdelávacom 

programe, 
- viesť žiakov v procesoch učenia sa, 
- vyhodnotiť vyučovanie a učenie sa žiakov v aktuálnom čase, 
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- vypracovať vyhodnotenie písomných výstupov žiakov podľa platných kritérií, 
- poskytnúť konzultácie a poradenstvo cieľovým skupinám, 
- pracovať s plánovanými zdrojmi školy, 
- formulovať a argumentmi presadzovať odborné postoje a názory, 
- vykonávať špecializované činnosti triedneho učiteľa, uvádzajúceho učiteľa, 

koordinátora, člena prípadne− predsedu metodických orgánov v škole.  
 

4. Organizácia prijímania na školu 
• Zabezpečené každý rok zápisom do 1. ročníkov v termíne danon zriaďovateľom, 

prípadne na individuálnu žiadosť rodičov s následným rozhodnutím riaditeľa školy. Na 
zápise je prítomný zastupca ZŠ – zástupkyňa riaditeľa, vyučujúce 1. stupňa, zástupca 
CPPPaP alebo iného poradenského zariadenia, zástupca MŠ. 

 
5. Dlhodobé projekty 

Škola má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov. Pomerne vysoké je aj zastúpenie 
získaných a realizovaných projektov. Z projektových výziev škola získala prostriedky 
a vybudovala „Učebňu v prírode“, odbornú učebňu  

• Interné projekty 
Názov projektu Zameranie 
Zber druhotných surovín enviromentálne 
Zbieram baterky enviromentálne 
Škola podporujúca zdravie výchovno-preventívne 
Deň Zeme enviromentálne 
Správaj sa normálne preventívne 
Európsky deň jazykov multikultúrne 
Educate multikultúrne 
Protidrogový pojekt preventívne 
 

• Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR 
Názov projektu Zameranie 
Bezpečnosť a zdravie na školách Aktívne využitie prestávok 
Elektronizácia vzdelávacieho systému Inovácia obsahu a metódy výučby 

s dôrazom na využívanie digitálneho 
systému 

 
• Medzinárodné projekty 

Názov projektu Zameranie 
Erasmus plus Jazykové, prírodovedno-vedecké 
Zelená škola enviromentálne 
Záložka do knihy Česko-slovenský, rozvoj čitateľských stratégii 
Škola každoročne organizuje „Deň otvorených dverí“ pre rodičov, detí pred nástupom 
do 1. ročníka. Okrem vyššie spomínaných dlhodobých projektov vytvárame aj projekty 
v rámci školy, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie jednotlivých 
projektov rôznych časových dĺžok  a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch 
aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. Krátkodobé, ale ja celoročné 
projekty sa realizujú v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov i v ŠKD. 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami  
Spolupráca s rodičmi žiakov je na dobrej úrovni a neustále sa prehlbuje. 

• Naša škola je inštitúcia otvorená, t. j. základné informácie sú všeobecne prístupné  
(nástenky, internet...).  Rodičia žiakov majú dostupné všetky informácie, dotýkajúce sa 
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ich detí a majú možnosť konzultácie s  ktorýmkoľvek členom pedagogického zboru 
alebo vedenia školy.  

• Rodičia sa zapájajú do aktivít v rámci konkrétnej triedy (besiedky, spoločné návštevy 
divadelných predstavení, športové aktivity, výlety,...). Škola organizuje celoškolské 
podujatia, na ktoré sú pozývaní rodičia (Akadémia školy, burzy, stretnutie rodičov 
a priateľov školy, projektové dni školy, tematické dni...) 

• Škola spolupracuje so združením rodičov školy (Klub rodičov školy Cádrova) v oblasti 
výchovy a vzdelávania, športových, enviromentálych (zber separovaného odpadu) 
aktivitách. Cieľom činnosti je podpora pri výchovno – vzdelávacej činnosti školy 
a finančná podpora. 

• Rada školy pri ZŠ s MŠ Cádrova 23 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Členovia Rady sa stretávajú na 
svojich stretnutiach v súlade so schváleným plánom práce. 

• Pri realizácii aktivít a v záujme skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu 
spolupracujeme s týmito organizáciami: 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Vajnorská ulica, 
Bratislava 

- Policajný zbor SR 
- NÚCEM Bratislava 
- Dom kultúry na Stromovej 
- Kultúrne stredisko na Vajnorskej 
- Detské centrum Kids Point 
- OZ Živica, OZ Tatry 
- Základná umelecká škola 

 
7. Priestorové a materiálno technické podmienky školy 

Plnoorganizovaná ZŠ – 14 tried s potrebným hygienickým vybavením. 
• 1 počítačová učebňa – vybavená žiackymi a jedným učiteľským počítačom, 

dataprojektorom, interaktívnou tabuľou 
• 1 prírodovedná učebňa – vybavená žiackymi laboratórnymi stolmi a stoličkami, 

zakúpené sú laboratórne  pomôcky na vyučovanie chémie, biológie, fyziky. 
• Triedy 1. – 4. ročníka sú vo väčšej miere vybavené IKT technikou 
• Veľká telocvičňa, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom,   asfaltové ihrisko, detské 

ihrisko s hojdačkami a preliezkami. 
• Školská jedáleň a kuchyňa 
• Kabinety 
• Administratívne kancelárie 
• Odborná učebňa, ktorá slúži na vyučovanie jazykov, všeobecných predmetov i na 

organizovanie  porád a zasadnutí 
• Školská knižnica 
• Kotolňa 
• Učebňa v prírode, využívaná učiteľmi, vychovávateľmi, žiakmi na spestrenie 

vyučovania a trávenia voľného času 
• Počas školského roka dopĺňame veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo 

umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie učenie. 
 

8. Škola ako životný priestor 
• Žiaci ako aj pedagogickí a odborní zamestnanci zotrvávajú v škole väčšiu časť 

pracovného dňa. Tento fakt je základným predpokladom vytvárania takého prostredia,  
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v ktorom by sa všetci cítili čo najpríjemnejšie. Dôraz sa kladie na udržiavanie čistoty, 
poriadku, dobrého technického stavu budovy a vybavenia školy. O kvalite životného 
priestoru rozhoduje aj pozitívna atmosféra v škole, ktorá ovplyvňuje výsledky práce, 
pričom zohráva rozhodujúcu úlohu štýl riadiacej práce.  

• Zdravú a príjemnú klímu školy vytvárajú spoločne žiaci, učitelia a rodičia. Snažíme sa 
vytvárať pre všetky skupiny prostredie otvorené, prostredie dôvery a spolupráce.  

• Škola je zapojená do projektu Zelená škola. Deti sa venujú úprave školského areálu 
nielen v Deň Zeme, ale i počas celého školského roka triedia odpad (batérie, PET fľaše, 
sklo, papier, gaštany).  

• V priestoroch školského dvora sú vysadené rôzne rastliny (bylinková špirála), ihličnaté 
i listnaté stromy. Areál, plný zelene, vytvára pre deti  priestor na odpočinok a hranie sa. 

• Dôležitú úlohu pripisujeme aj estetickému vzhľadu priestorov školy. K estetizácii 
prostredia patrí vybavenie tried novým školským nábytkom i tematikou výzdobou tried 
i chodieb podľa ročných období i rôznych významných sviatkov.  

• Komunikačnú zónu tvoria nástenky, na ktorých sú prezentované výstupy z projektov, 
realizovaných žiakmi, fotografie z aktuálnych podujatí a predovšetkým výtvarné práce 
detí. 

• Na budovanie lepšej atmosféry sú organizované rôzne akcie – Vianočná burza, Literárna 
čajovňa, Deň Zeme, MDD, Športovo-zábavné popoludnie, vysielanie školského 
rozhlasu, školský časopis a iné zaujímavé a podnetné akcie. 

 
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
• Je pre nás dôležité, aby sme zabezpečili bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky 

a priestory na prácu, ako aj výchovu a vzdelávanie v súlade s platnou legislatívou. 
Všetci zamestnanci sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a proti požiaru. 

• Dôležitou súčasťou školy je aj BOZP a PO. Aby škola zabezpečila čo najkvalitnejšie 
podmienky v tejto oblasti, zamestnáva externého bezpečnostného technika, ktorý 
dohliada na bezpečný chod školy.  

• Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje i aktívna ochrana a preventívne opatrenia pred 
úrazmi žiakov. Žiaci sú každým rokom na začiatku školského roka a priebežne počas 
celého školského roka  oboznámení so školským poriadkom a poučení o dodržiavaní 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri vzdelávaní a výchove. S oboznámením školského 
poriadku sú oboznámení aj rodičia. Okrem toho v optimálnej miere zabezpečujeme 
hygienické zásady učenia s vhodnou štruktúrou pracovného režimu a odpočinku žiakov 
a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého 
prostredia tried a ostatných priestorov školy podľa platných noriem. 

• Zabezpečované sú pravidelné kontroly BOZP,  revízie elektrického, plynového 
zariadenia, bleskozvodov, každoročná kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, 
komínov a následne odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 
 
Pokyny pre zamestnancov 

• Pedagogickí pracovníci majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas 
prestávok spracovaný harmonogram, ktorý sú povinní dodržiavať i taktiež je 
vypracovaný harmonogram dozorov v ŠJ. 

• Samostatne sú spracované povinnosti všetkých zamestnancov v rámci ochrany 
a bezpečnosti zdravia pri práci. 

• Pri vzniku školského úrazu sa postupuje v zmysle Metodického usmernenia č. 4/2009-R 
z februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých 
škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. 
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• Zabezpečuje sa dodržiavanie metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006 – R k prevencii 
a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach rozpracovaného na 
podmienky školy. 
 
Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií 

• V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za školu poverená kontaktná 
osoba prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so 
sídlom v Bratislave zabezpečujú potrebné aktivity – informovanosť žiakov školským 
rozhlasom, informovanosť rodičov, spolupráca s lekármi primárnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti  a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné. 

• V prípade iných mimoriadnych udalostí je zodpovedná a kontaktnou osobou riaditeľ 
školy. 

• Na škole sa uplatňuje zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, znenie podľa úpravy č. 465/2005 v znení neskorších 
predpisov. Na škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, na vstupe do budovy je na dobre 
viditeľnom mieste symbol zákazu fajčenia. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov a 
pedagogickí pracovníci žiakov. Pri zistení porušovania zákazu fajčenia sa tento 
priestupok nahlasuje Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v 
Bratislave.  

• Poučenie žiakov  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa uskutočňuje na začiatku 
školského roka a vždy pred prázdninami preukázateľným spôsobom (zápisom do 
triednej knihy a žiackej knižky). 

 

II.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Základná filozofia školy vychádza z citátu Ľudovíta Štúra: 

„Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť.“ 

Zameranie školy a stupeň vzdelania 

- rozvoj kľúčových kompetencií absolventa školy 
- integrácia žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením, 
- posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, 
- rozvoj zdravého životného štýlu, 
- zavádzanie inovatívnych foriem a metód vzdelávania,  
- rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti, 
- účelné využívanie voľného času realizáciou mimoškolskej činnosti 
- vnímať žiaka ako vzdelávací subjekt, 
- vytvoriť v škole takú klímu, aby každý žiak mohol zažiť úspech, 
- kvalitná príprava pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život v spoločnosti ľudí 

2.1  Pedagogický princíp školy 

Základný pedagogický princíp, ktorý uplatňujeme v našej škole je, že každý žiak musí 
zažiť úspech a rozvoj osobnosti podľa jeho schopností. Prioritou našej školy je vzdelávanie 
a výchova žiakov podľa poznatkov o psychosomatickom vývine detí a mládeže. Dôležitými 
oblasťami sú moderné metódy v didaktike predmetov, osobnostná a sociálna výchova. Pripraviť 
žiakov na praktický život, schopných uplatniť sa v modernej spoločnosti. Zabezpečiť 
interdisciplinárny prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov. Vypestovať u nich 
zodpovednosť za vlastné učenie sa, dať im príležitosť objaviť a rozvinúť ich schopnosti. 
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Dodržiavajú sa pedagogické princípy: 

1. princíp primeranosti 
- formy a metódy vyučovania sú v súlade s vekovou vyspelosťou a doterjšou úrovňou 

žiaka 
- zachovávať základné pravidlá pedagogického postupu od blízkeho k vzdialenému, od 

známeho k neznámemu, od jednoduchého k zložitému. 
2. princíp emocionálnosti 

- dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 
umožnené  zažiť úspech, 

- citová istota podporuje efektivitu vyučovania, 
- formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 
- udržiavať trvale optimistickú atmosféru v triedach a kolektívoch, 
- dosiahnuť adekvátne citové prejavy jedincov. 
3. princíp jednotného výchovného pôsobenia 
- úspešná výchova predpokladá jednotu v požiadavkách a prístupoch všetkých učiteľov 

a vychovávateľov, s ktorými sa jedinec v škole stretáva, 
- spolupráca s rodičmi. 
4. princíp zlúčenia teória a praxe 
- aby vedeli žiaci riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, 

snažiť sa nájsť odpovede, 
- prepojiť vyučovanie s okolím školy a prirodzeným prostredím žiakov, 
- myslieť na praktickosť  nadobudnutých kompetencií, 
- upustiť od encyklopedických vedomostí. 

 

2.2 Profilácia školy 

- kvalitné vzdelávanie zohľadňujúce potreby a možnosti všetkých žiakov ZŠ, 
- výchova a vzdelávanie poskytované kvalifikovaným pedagogickým zborom a odbornými 

zamestnancami, 
- rozvoj jazykového vzdelávania od 1.ročníka, 
- rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti, 
- výchova k zdravému životnému štýlu, 
- podpora záujmovej činnosti v mimovyučovacom čase, 
- pestovanie kladného vzťahu k prírode, 
- napĺňanie programu „Zelená škola“, 
- tvorba a realizácia projektov, 
- spolupráca s organizáciami doplňujúcimi výchovu a vzdelávanie, 
- areál plný zelene  

2.3 Analýza aktuálneho stavu 

SWOT analýza   

Silné stránky  Slabé stránky 
• profilácia a zameranie školy 
• kvalitný pedagogický zbor 
• tímová spolupráca, odovzdávanie 

pedagogických skúsenosti, 
• vysoká úroveň spolupráce s predškolskými 

•  nedostatočné možnosti 
morálneho a finančného 
ohodnotenia práce učiteľov a 
vychovávateľov 

• využívanie známky ako 
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zariadeniami 
• individuálny prístup ku žiakom, 

vVyužívanie inovatívnych spôsobov výučby, 
• korektná spolupráca v rámci MZ aPK 
• kvalitná príprava žiakov na SŠ 
• zapojenosť v národných projektoch 
• umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach 
• odborná práca so žiakmi s ŠVVP 

( vzdelávanie učiteľov, spolupráca    
s CPPPaP, ) 

• kvalitná práca s talentovanými žiakmi 
• široká ponuka záujmových útvarov 
• organizovanie LVVK, plaveckého výcviku, 

školy v prírode 
• úspešnosť školy v podávaní projektov 

a uchádzaní sa o granty 
• kvalitné vybavenie školy pomôckami 
• zmodernizované budovy i okolie školy 

nástroja na 
udržanie disciplíny   
 

Príležitosti Riziká 

• šírenie dobrého mena školy 
• vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov 
• inovácie v oblasti IKT 
• získavanie financií z mimorozpočtových 

zdrojov 
• utváranie podmienok na realizáciu projektov 

 

• finančné prostriedky dôležité 
pre chod ZŠ 

• nedostatočné finančné aj 
morálne      ohodnotenie učiteľa 
v spoločnosti 

• nestále legislatívne prostredie 
• vysoká preťaženosť učiteľov 
• rôzna efektívnosť členov 

pedagogického zboru 
• zvyšujúci sa počet detí so 

špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a tým 
narastajúca obtiažnosť práce 
PZ 
 

 

2.4 Profil absolventa 

Profil absolventa (vzdelanostný model) primárneho stupňa a nižšieho sekundárneho stupňa je 
založený na kľúčových kompetenciách. Škola sa riadi princípmi – naučiť sa učiť, naučiť sa 
pracovať, naučiť sa žiť spolu, naučiť sa existovať, naučiť sa byť. To predpokladá rozvíjať 
v škole také kompetencie, ktoré sa dajú využiť počas celého života, a ktoré umožňujú potom 
človeku vyrovnávať sa so zmenami v spoločenskom i osobnom živote. 
Mať kompetenciu znamená, že žiak je vyzbrojený zložitým súborom zručností, vedomostí, 
schopností, postojov, vďaka čomu úspešne zvládne úlohy a situácie, do ktorých sa dostáva pri 
štúdiu, v práci, v rodine, že sa dokáže v určitej prirodzenej situácii orientovať a vykonávať 
vhodné činnosti, zaujať postoj, ktorý je prínosom. 
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Kľúčové kompetencie (súbor zručností, vedomostí, schopností, postojov)sú najdôležitejšie 
kompetencie zo všetkých kompetencií. Sú chápané ako návod na riešenie celého radu 
nepredvídateľných problémov. Tvoria dôležitý základ pre celoživotné učenie žiaka, prispievajú 
k jeho vzdelaniu, osobnej flexibilite, spokojnému a úspešnému životu. Majú nadpredmetový 
charakter. Ich osvojovanie je proces zložitý a dlhodobý, v ktorom má svoju neodmysliteľnú 
úlohu aj rodina. Osvojujú sa počas povinnej školskej dochádzky a ďalej sú rozvíjané počas 
celého života.  
Školský vzdelávací program je koncipovaný tak, aby na úrovni školy (ďalej ročníka a 
predmetu) vytváral čo najlepšie predpoklady pre vstupné osvojovanie si kľúčových 
kompetencií, ktoré stanovuje Štátny vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2 základnej školy v 
Slovenskej republike, a ktorý tvorí základnú stratégiu vzdelávania.  
 
V tejto etape vzdelávania sa za kľúčové kompetencie považujú nasledovné: 

ISCED 1:  

- kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, 
- kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia, 
- kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, 
- kompetencia učiť sa učiť sa, 
- kompetencia riešiť problémy, 
- osobné, sociálne a občianske kompetencie, 
- kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

ISCED 2:  

- kompetencia k celoživotnému učeniu sa, 
- sociálne komunikačné kompetencie, 
- kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné, schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky, 
- kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií, 
- kompetencia riešiť problémy,−  kompetencie občianske, 
- kompetencie sociálne a personálne, 
- kompetencie pracovné, 
- kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti, 
- kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 
Každá kľúčová kompetencia je rozpracovaná v učebných osnovách konkrétnych predmetov 
formulovaním výkonových štandardov (čo má žiak v konkrétnom predmete vedieť). Na to, aby 
došlo k efektívnemu osvojovaniu si kľúčových kompetencií, je potrebná najmä zásadná zmena 
obsahu a spôsobu vyučovania, vyučovacích metód a stratégií smerom k interaktívnemu, 
zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom.  
K osvojovaniu uvedeného smeruje každodenná činnosť školy, celý vyučovací proces. 
 

 
 
 
 
 
 



 

12 

 učiteľ žiak 
K
ľ
úč

ov
é 

ko
m

pe
te

nc
ie

 k
 

uč
en

iu
 

-podnecuje záujem o učenie,   
-vzbudzuje u žiaka zvedavosť, túžbu a 
potrebu po vzdelaní, ktorá by ho mala 
sprevádzať po celý život, 
 pomáha žiakovi poznať sám seba v zmysle, 
aký spôsob učenia mu najlepšie vyhovuje 
(učebné štýly),  
-kladie dôraz na znalosť materského jazyka 
a čítanie− s porozumením ako základ pre 
úspešnosť žiaka vo všetkých odboroch. 

-číta s porozumením,  
 -orientuje sa v texte, 
− vyhľadáva a triedi informácie, 
−  používa rôzne formy k získavaniu 
informácií, 
−  spracováva zadané témy, 
−  tvorí projekt alebo jeho súčasť, 
−  spolupracuje s ostatnými, ktorí mu 
pomáhajú v jeho postupe. 
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- motivuje žiakov ku kreatívnemu prístupu 
pri riešení problémových situácii, ktoré mu 
predkladá k vyriešeniu,  
- snaží sa žiaka doviezť od intuitívneho 
riešenia problémov k logickému záveru,  
 vedie ho zo zovšeobecnených poznatkov ku 
riešeniu,  
- uvádza súvislosti, ktoré podnecujú u žiaka 
ďalšie otázky, a tým ho vedie k záujmu o 
danú tému. 

-hľadá rôzne riešenia,  
-posudzuje dané riešenia, vyhľadáva 
tie najsprávnejšie,  
- zvažuje pozitíva a negatíva svojho 
riešenia, 
−  snaží sa nájsť a odstrániť príčinu 
vzniknutého  problému,   
-zúčastňuje sa podľa svojich 
schopností daných činností a aktivít 
(olympiády, súťaže, projekty),  
- teoreticky získané poznatky aplikuje 
v školskom a osobnom živote 
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-svojím osobným príkladom prispieva k 
správnemu jazykovému vyjadrovaniu a k 
vzťahu k materinskému jazyku,  
- vedie žiaka k uvedomovaniu si rozdielnej 
komunikácie medzi vrstovníkmi a 
dospelými osobami,  
-v skupinách rôzneho sociálneho prostredia 
a zamerania,  upozorňuje žiaka na prejavy 
neverbálnej komunikácie ( reč tela, mimika, 
...),  
- kladie dôraz na prejav, 
−  vyzdvihuje znalosť cudzieho jazyka pre 
vzájomné dorozumenie medzi ľuďmi,  -
vysvetľuje negatívne dôsledky chybného 
pochopenia ako chybné vyjadrovanie. 

-prezentuje svoje myšlienky pred 
učiteľom, skupinou, kolektívom, 
rodičmi,   
-formuluje a obhajuje vhodnou formou 
svoje názory,  
- diskutuje na dané témy,   
-počúva druhého,  rešpektuje názor 
druhého, 
−  rozlišuje spisovné a hovorové, 
citovo zafarbené a− neutrálne výrazy a 
ich vhodné požitie, 
-  snaží sa o komunikáciu v cudzom 
jazyku, 
−  zúčastňuje sa podľa svojich 
možností a  schopností 
medzinárodných projektov, 
výmenných pobytov, spoločenských 
výletov, exkurzií, olympiád, súťaží,   
-sleduje médiá (TV, tlač, rozhlas),−  
doplňuje svoje znalosti a postrehy z 
VKP a oznámení,  
- uvedomuje si silu prejavu na 
vytváranie si vlastných postojov,  -
všíma si možnosť zneužitia prejavu. 
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-zaraďuje do vyučovacieho procesu rôzne 
formy skupinovej práce ( náhodné alebo 
cielené, s rozdielnym počtom žiakov v 
skupine, skupiny s rozdielnou / rovnakou 
úrovňou svojich schopností/ veku a pod.),  
- zoznamuje žiakov s pravidlami tímov 
spolupráce, 
−  poskytuje v prípade potreby pomoc, 
navádza k  správnemu postupu, koordinuje 
samostatnú prácu,  vedie žiakov k príjemnej 
pracovnej atmosfére, 
- dbá na vytváranie vlastnej sebaúcty 
každého žiaka, ku vzájomnej ohľaduplnosti,  
učí ich k primeranému sebahodnoteniu 

-prijíma svoju úlohu v skupine a podľa 
skupiny ju mení,  
- nesúperí, ale spolupracuje v rámci 
skupiny, 
−  oceňuje skúsenosti a znalosti 
druhých,  pomáha slabším v skupine, 
−  požiada v prípade potreby o pomoc, 
-  vzájomnú spoluprácu posilňuje 
svojou sebadôverou,  neznižuje svoju 
úlohu v skupine, ani úlohu druhého,  
- aktívne sa zapája do činnosti,  
prezentuje riešený projekt. 
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e -vedie žiakov k zodpovednému prístupu 
plneniu svojich povinností a tým ho 
pripravuje na úspešné začlenenie do 
spoločnosti, 
 - upozorňuje na práva každého jedinca a 
vzťahy medzi právom a povinnosťami, 
 - diskusiou usmerňuje uvedomenie si a 
pochopenie spoločenských noriem a 
princípov,  
- upozorňuje na možné dôsledky pri 
nedodržaní a nerešpektovaní zákona,  
- nepotlačuje u žiakov kreativitu a 
individualitu, naopak dbá na jeho rozvíjanie. 

- rešpektuje individuálne rozdiely, 
kultúrne, etnické a náboženské, 
 - dodržuje vytýčené pravidlá 
školského poriadku, 
 - zúčastňuje sa akcií školy, 
 - zodpovedá za svoje činy a chovanie, 
v škole i mimo budovy, na akciách 
ZŠ. 
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- pomáha mu pri rozhodovaní o životnej a 
profesionálnej orientácii, 
 - rozvíja u žiaka jeho schopnosti a 
zručnosti, 
 - upozorňuje žiaka pri aktivitách na 
hľadisko kvantitatívneho a kvalitatívneho 
výsledku práce, 
 - vedie ho k uvedomovaniu si hodnôt 
výsledkov ľudskej činnosti duchovného a 
materiálneho charakteru, 
 - dbá na bezpečnosť a zdravie žiaka, na jeho 
ochranu. 

- aktívne sa zapája do pracovného 
procesu,  
- dodržuje vymedzené pravidlá, 
 - adaptuje sa na rôzne pracovné 
podmienky, 
 - využíva získané vedomosti k 
aplikácii v praktickom živote,  
- svojím záujmom a motiváciou si 
vytvára vhodný postoj k svojej 
budúcej profesii,  
- zapája sa do záujmových aktivít v 
škole i mimo školy, 
 - podieľa sa na vydávaní školského 
časopisu a rozhlasových relácii, 
reprezentuje školu, 
 - chráni svoje pracovné prostredie 
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Profil absolventa (vzdelanostný model) primárneho stupňa a nižšieho sekundárneho stupňa 
podľa ŠVP: 
 

 ISCED 1 ISCED 2 
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- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou 
aj ústnou formou adekvátnou 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 doteraz 
používaných textov a bežne používaným 
prejavom neverbálnej komunikácie a 
dokáže na ne adekvátne reagovať, 
 - na základnej úrovni využíva technické 
prostriedky medzi osobnej komunikácie, 
 - chápe význam rešpektovania kultúrnej 
rozmanitosti, 
 - 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. 

- dokáže využívať všetky dostupné 
formy komunikácie pri spracovávaní a 
vyjadrovaní informácií rôzneho typu, 
má adekvátny ústny a písomný prejav 
situácii a účelu komunikácie, - 
efektívne využíva dostupné IKT,  
- vie prezentovať sám seba a výsledky 
svojej prace na verejnosti, používa 
odborný jazyk, 
 - dokáže primerane komunikovať v 
materinskom a vo dvoch CJ, 
 - chápe význam a uplatňuje formy 
takých komunikačných spôsobilostí, 
ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce, založenej na vzájomnom 
rešpektovaní práv a povinností a na 
prevzatí osobnej zodpovednosti. 
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- používa základné matematické myslenie 
na riešenie rôznych praktických problémov 
v každodenných situáciách a je schopný 
(na rôznych úrovniach) používať 
matematické modely logického a 
priestorového myslenia a prezentácie 
(vzorce, modely) 
 - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť 
objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 
ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. 

- používa matematické myslenie na 
riešenie praktických problémov v 
každodenných situáciách, 
 - používa matematické modely 
logického a priestorového myslenia a 
prezentácie (vzorce, modely, štatistika, 
diagramy, grafy, tabuľky), 
 - používa základy prírodovednej 
gramotnosti, ktorá mu umožní robiť 
vedecky podložené úsudky, pričom vie 
použiť získané operačné vedomosti na 
úspešné riešenie problémov. 
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- vie používať IKT pri vyučovaní a učení 
sa, 
 - ovláda základy potrebných počítačových 
aplikácií, 
 - dokáže primerane veku komunikovať 
pomocou elektronických médií, 
 - dokáže adekvátne veku aktívne 
vyhľadávať informácie na internete, 
 - vie používať rôzne vyučovacie 
programy, 
 - získal základy algoritmického myslenia,  
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a 
virtuálnym svetom, 
 - vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s 
využívaním internetu a IKT. 

- má osvojené základné zručnosti v 
oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho 
rozvoja, - používa základné postupy 
pri práci s textom a jednoduchou 
prezentáciou, 
 - dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky 
a grafy a pracovať v jednoduchom 
grafickom prostredí, 
 - je schopný nahrávať a prehrávať 
zvuky a videá, - dokáže využívať IKT 
pri vzdelávaní. 
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- má osvojené základy schopnosti 
sebareflexie pri poznávaní svojich 
myšlienkových postupov, 
 - uplatňuje základy rôznych techník 
učenia sa a osvojovania si poznatkov, 
 - vyberá a hodnotí získané informácie, 
spracováva ich a využíva vo svojom učení 
a v iných činnostiach,  
- uvedomuje si význam vytrvalosti a 
iniciatívy pre svoj pokrok. 

- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja, 
 - dokáže reflektovať proces vlastného 
učenia sa a myslenia pri získavaní a 
spracovávaní nových poznatkov a 
informácií a uplatňuje rôzne stratégie 
učenia sa, 
 - dokáže kriticky zhodnotiť 
informácie a ich zdroj, tvorivo ich 
spracovať a prakticky využívať, 
 - kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uvedomuje si svoje 
ďalšie rozvojové možnosti 
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- vníma a sleduje problémové situácie v 
škole a vo svojom najbližšom okolí, 
adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia 
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 

- uplatňuje pri riešení problémov 
vhodné metódy založené na 
analyticko-kritickom a tvorivom 
myslení, 
 - je otvorený (pri riešení problémov) 
získavaniu a využívaniu rôznych, aj 
inovatívnych postupov, formuluje 
argumenty a dôkazy na obhájenie 
svojich výsledkov,  
- dokáže spoznávať pri jednotlivých 
riešeniach ich klady i zápory a 
uvedomuje si aj potrebu zvažovať 
úrovne ich rizika, 
 - má predpoklady na konštruktívne a 
kooperatívne riešenie konfliktov 
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- má základy pre smerovanie k 
pozitívnemu seba obrazu a sebadôvere, 
 - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo 
využíva svoje možnosti,  
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé 
stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
 - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho 
zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 
aktívnym trávením voľného času, 
 - dokáže primerane veku odhadnúť 
dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
 - uvedomuje si, že má svoje práva a 
povinnosti, 
 - má osvojené základy pre efektívnu 
spoluprácu v skupine,  
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj 
sám prichádza s novými nápadmi a 
postupmi pri spoločnej práci, 
 - uvedomuje si význam pozitívnej 
sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 
konaním prispieva k dobrým 
medziľudským vzťahom 

- uvedomuje si základné humanistické 
hodnoty, zmysel národného 
kultúrneho dedičstva, uplatňuje a 
ochraňuje princípy demokracie, 
 - vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami širšej 
skupiny, resp. spoločnosti, 
 - uvedomuje si svoje práva v kontexte 
so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam, prispieva k naplneniu 
práv iných, 
 - je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
- má predpoklady zainteresovane 
sledovať a posudzovať udalosti a 
vývoj verejného života a zaujímať k 
nim stanoviská, aktívne podporuje 
udržateľnosť kvality životného 
prostredia. 
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- 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, 
 - rešpektuje vkus iných ľudí a primerane 
veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 
postoj, 
 - ovláda základné pravidlá, normy a zvyky 
súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 
 - pozná bežné pravidlá spoločenského 
kontaktu (etiketu), 
 - správa sa kultúrne, primerane 
okolnostiam a situáciám, 
 - má osvojené základy pre tolerantné a 
empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom 
stupni umeleckej gramotnosti 
prostredníctvom vyjadrovacích 
prostriedkov výtvarného a hudobného 
umenia,  
- dokáže orientovať sa v umeleckých 
druhoch a štýloch a používať ich 
hlavné vyjadrovacie prostriedky,  
- uvedomuje si význam umenia a 
kultúrnej komunikácie vo svojom 
živote a v živote celej spoločnosti, 
 - cení si a rešpektuje umenie a 
kultúrne historické tradície, 
 - pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu (etiketu), 
 - správa sa kultivovane, primerane 
okolnostiam, situáciám, 
 - je tolerantný a empatický k 
prejavom iných kultúr. 

 

 
 
 
 



 

17 

Stupeň poskytovaného vzdelania 
 
Primárne vzdelávanie ISCE1 
 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia denná 
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Podmienky prijatia v zmysle § 60 zákona 

245/2008 z.z. 
Spôsob ukončenia štúdia Úspešné absolvovanie posledného ročníka 

primárneho vzdelávania. 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie s doložkou: 

„Žiak získal primárne vzdelanie.” 
Poskytnutý stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 
Možnosti ďalšieho štúdia Nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 
 
Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 
 
Dĺžka štúdia 5 rokov 
Forma štúdia denná 
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Úspešné absolvovanie posledného ročníka 

primárneho vzdelanie 
Spôsob ukončenia štúdia Úspešne absolvovanie posledného ročníka 

nižšieho stredného vzdelania. 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie s doložkou: 

„Žiak získal nižšie sekundárne vzdelanie.” 
Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 
Možnosti ďalšieho štúdia Nižšie sekundárne vzdelanie, sekundárne 

vzdelanie, vyššie sekundárne vzdelanie 
ISCED 3 

 

2.5  Pedagogické stratégie  

Pedagogické stratégie sú spoločné postupy, ktoré vedú k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 
kompetencií žiakov uvedených v ŠVP. Uplatňujú ich všetci pedagógovia vo vyučovacom i 
mimo vyučovacom procese. 

 1. Vedieme žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelávanie, umožňujeme žiakom osvojiť si 
stratégiu učenia a motivujeme ich k celoživotnému učeniu:  

- na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia a 
posilňujeme pozitívny vzťah k učeniu, 

- podporujeme samostatnosť a tvorivosť, 
-  podporujeme rôzne prijateľné spôsoby dosiahnutia cieľa,  
- učíme žiakov plánovať, organizovať a vyhodnocovať svoju činnosť na ich získavanie, 
- zreteľne rozlišujeme základné učivo a učivo doplňujúce,  
- učíme žiaka vyhľadávať, spracovávať a používať potrebné informácie v literatúre i na 

internete, 
- vo všetkých vyučovacích predmetoch podporujeme používanie cudzieho jazyka a 

výpočtovej techniky,  



 

18 

- umožňujeme žiakovi pozorovať a experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať 
závery, 

- na začiatku hodiny oboznámime žiakov s vyučovacím cieľom, na konci zhodnotíme 
jeho dosiahnutie, 

- uplatňujeme individuálny prístup k žiakovi, výsledky posudzujeme vždy z pohľadu „ 
pridanej hodnoty “,  

- motivujeme k učeniu – snažíme sa cielene vytvárať také situácie, v ktorých má žiak 
radosť z učenia, 

- pri hodnotení prevažne používame prvky pozitívnej motivácie,  
- učíme trpezlivosti, povzbudzujeme, 
- deme príkladom- neustále si rozširujeme svoj pedagogický obzor. 
 
2. Podnecujeme žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu 

problémov: 
- učíme žiakov nebáť sa problémov, - vytváraním praktických problémových úloh a 

situácií učíme žiakov problémy prakticky riešiť, 
- na modelových príkladoch vo svojich predmetoch naučíme žiakov algoritmu riešenia 

problémov, 
- podporujeme rôzne prijateľné spôsoby riešenia problémov, 
- podporujeme netradičné (originálne) spôsoby riešenia problémov, 
- podporujeme samostatnosť, tvorivosť a logické myslenie, 
- podporujeme tímovú spoluprácu pri riešení problémov, 
- podporujeme využívanie modernej techniky pri riešení problémov, 
- pri riešení problémov učíme žiakov používať metódu SWOT analýzy a brainstorming, 
- v rámci svojich predmetov učíme, ako predchádzať niektorým problémom,  
- v škole a v mimoškolských akciách priebežne monitorujeme, ako žiaci praktický 

zvládajú riešenie problémov, 
- ideme príkladom – učíme sa sami lepšie, s rozumom a s nadhľadom riešiť rôzne 

problémové situácie v škole. 
 

3. Vedieme žiakov k otvorenej, všestrannej a účinnej komunikácii: 
- prioritne sa zameriavame na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov v materinskom 

jazyku, cudzom jazyku, v informačných a komunikačných technológiách a v sociálnych 
vzťahoch, 

- podporujeme rôzny formy komunikácie na medzinárodnej úrovni 
- kladieme dôraz na kultúru komunikácie, 
- netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy žiakov,  
- vo všetkých vyučovacích predmetoch podporujeme používanie IKT,  
- podporujeme konštruktívnu kritiku a sebakritiku (reálne sebahodnotenie), 
- učíme žiakov publikovať a prezentovať svoje názory a myšlienky ( školský časopis, 

web, ppt prezentácie a pod.),  
- podporujeme priateľskú komunikáciu medzi žiakmi rôznych tried, ročníkov, vekových 

kategórií, 
- pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v  ťažkých a 

problematických situáciách,  
- dôsledne vyžadujeme dodržiavanie pravidiel stanovených v školskom poriadku, 

umožňujeme žiakom podieľať sa na zostavovaní týchto pravidiel, 
-  učíme žiakov počúvať druhých, účinný prvok medziľudskej komunikácie, 
- učíme žiakov asertívnemu správaniu a neverbálnej komunikácii, 
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- sme príkladom v profesionálnom prístupe v komunikácii so žiakmi, rodičmi, 
zamestnancami školy a širšou verejnosťou, - sami otvorene komunikujeme na kultúrnej 
úrovni a svoje názory opierame o logické argumenty, 

-  netolerujeme ohováranie, nezdvorilosť a zákulisné jednanie,  
- svoju školu a učiteľskú profesiu pozitívne prezentujeme na verejnosti. 

 
4.Rozvíjame u žiakov schopnosť spolupracovať, pracovať v tíme, rešpektovať a hodnotiť 
vlastnú prácu a prácu druhých: 
- minimalizujeme používanie frontálnej metódy vo vyučovaní,  
- podporujeme skupinové vyučovanie a kooperatívne vyučovanie,  
- učíme žiakov pracovať v tíme, učíme ich vnímať vzájomnú odlišnosť ako podmienku 
efektívnej spolupráce, 
 - rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne úlohy,  
- učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu v tíme, význam svojej práce v tíme a prácu 
ostatných členov tímu, 
 - podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, vytvárame situácie, v ktorých sa žiaci navzájom 
potrebujú, 
 - upevňujeme u žiakov vedomie, že spoluprácou sa dajú lepšie napĺňať osobné a spoločné 
ciele,  
- podporujeme integráciu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do triednych 
kolektívov, 
 - priebežne monitorujeme vzťahy v triede a skupine, 
 - učíme žiakov odmietavému postoju ku všetkému, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi, 
- dôsledne vyžadujeme dodržiavanie spoločne dohodnutých pravidiel správania, na 
formulácii ktorých sa žiaci podieľali sami,  
- sme príkladom – podporujeme spoluprácu všetkých členov pedagogického zboru a 
spoluprácu pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy, 
 - rešpektujeme prácu, úlohu, povinnosti i zodpovednosť ostatných, 
 - nedelíme pedagogický zbor na I. a II. stupeň, 
- pomáhame svojim spolupracovníkom, učíme sa od nich, vymieňame si s nimi svoje 
skúsenosti. 
 
5. Vychovávame žiakov ako slobodných občanov, ktorí si plnia svoje povinnosti, 
uplatňujú svoje práva, rešpektujú práva druhých, osobnosti zodpovedné za svoj život, 
svoje zdravie a životné prostredie, ako ohľaduplné bytosti, schopné ochotne a účinne 
pomáhať v rôznych situáciách: 
- netolerujeme sociálne patologické prejavy chovania ( drogy, šikanovanie, kriminalitu 

mládeže vôbec), 
- netolerujeme prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu,  
- netolerujeme nekamarátske chovanie a odmietanie požadovanej pomoci, 
 - netolerujem žiadnu podobu (aktívnu, pasívnu, otvorenú, skrytú) podpory vyššie 
uvedených negatívnych javov,  
- vedieme žiakov k sebaúcte a k úcte k druhým ľuďom, 
 - na konkrétnych modelových situáciách demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy 
chovania ľudí, 
 - neustále monitorujeme chovanie žiakov, včas prijímame účinné opatrenia, 
 - využívame pomoc a skúsenosti odborníkov- výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, 
odborníkov pedagogicko-psychologickej poradne a polície, 
 - rozumne a zodpovedne využívame dostupné prostriedky výchovných opatrení,  
- priestupky v správaní riešime individuálne, neuznávame princíp kolektívnej viny,  
- problémy riešime vecne, rozumne, spravodlivo, bez emócií,  
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- dodržiavame zásadu- nie je tu zlý žiak, ale zlé prejavy jeho správania,  
- pri výchovných problémoch žiakov sa vždy snažíme zisti ich motív a príčinu, 
 - v rámci svojich predmetov a svojej pôsobnosti zoznamujeme žiakov s vhodnými   
právnymi normami,  
- ponúkame žiakom vhodné pozitívne aktivity ( kultúrne, športové, rekreačné) ako 

protipól nežiaducich sociálnych patologických javov, 
- pri hodnotení žiakov uplatňujeme prvky pozitívnej motivácie, 
- sme vždy pripravení komukoľvek zo žiakov podať pomocnú ruku, 
- ideme príkladom – rešpektujeme právne predpisy, vnútorné normy školy, príkladne 

plníme svoje povinnosti, 
- rešpektujeme osobnosť žiaka a jeho práva,  
- budujeme priateľskú a otvorenú atmosféru v triede a v škole. 

 
6. Vedieme žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci, učíme žiakov chrániť svoje zdravie 

pri práci, pomáhame žiakom pri voľbe povolania: 
- kvalitnú prácu vždy pochválime, žiadnu prácu netrestáme  
- tím žiakov vedieme k pozitívnemu vzťahu k práci, 
- na vyučovaní vytvárame podnetné a tvorivé pracovné prostredie,  
- meníme pracovné podmienky, žiakov vedieme k adaptácii na nové pracovné 

podmienky,  
- žiakov vedieme k dôslednému dodržiavaniu vymedzených pravidiel, k ochrane zdravia a 

k plneniu svojich povinností a záväzkov, 
-  rôznymi formami (exkurzia, film, beseda,...) zoznamujeme žiakov s rôznymi 

profesiami, cielene ujasňujeme predstavu žiakov o reálnej podobe ich budúceho 
povolania a o voľbe vhodného ďalšieho štúdia,  

- cielene motivujeme žiakov k dosiahnutiu nimi vhodne zvoleného ďalšieho štúdia, 
budúceho povolania,  

- sme príkladom – vzorným plnení si svojich povinností, dodržiavaním slova, vážením si 
svojej profesie, ktorú pozitívne prezentujeme pred žiakmi, rodičmi i širšou verejnosťou. 

 
 
2.6  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
Za žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú považovaní žiaci so zdravotným 
postihnutím, žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci so sociálnym znevýhodnením. Pri 
práci so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je nevyhnutná spolupráca školy, žiaka, 
jeho rodičov a školského poradenského zariadenia. V rámci školy ide potom predovšetkým o 
spoluprácu triedneho učiteľa, ostatných vyučujúcich žiaka, výchovného poradcu a vedenie 
školy. Títo menovaní spolu s pracovníkmi školských poradenských zariadení budú 
spolupracovať pri riešení problémov týkajúcich sa vzdelávania týchto detí. Veľký význam pre 
úspešné vzdelávanie má spolupráca a komunikácia medzi školou a rodinou žiaka. Za dôležité 
taktiež považujeme stále skvalitňovanie odbornosti pedagogických pracovníkov.  
a) žiaci so zdravotným znevýhodnením  

• škola spolupracuje pri zabezpečení starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami 
vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením s s Pedagogicko – psychologickou 
poradňou na Hubeného ulici  

• škola môže integrovať žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa požiadaviek 
zákonných zástupcov, pričom vychádza z možností a podmienok školy,  

• pre integrovaných žiakov škola vypracuje v spolupráci s pedagogicko–psychologickou 
poradňou individuálny výchovno–vzdelávací program,  

• pri hodnotení žiakov so špeciálnymi potrebami škola vychádza z platnej legislatívy  
• škola zabezpečí pre žiakov so špeciálnymi potrebami učebné a kompenzačné  
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            pomôcky podľa potrieb žiaka a možností školy.  
b) žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia  

• pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného  
prostredia škola spolupracuje so zriaďovateľom, príslušným úradom práce, sociálnych vecí a 
rodiny a ďalšími dotknutými subjektmi,  

• žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje škola príslušné úľavy podľa 
platných zákonov,  

• škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami pri zabezpečovaní výchovy  
           a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
c) žiaci s nadaním  

• škola umožní žiakovi s nadaním rozvíjať nadanie v špecifickej oblasti alebo oblastiach 
rozšírením vzdelávacích oblastí a tém nad rámec štátneho vzdelávacieho programu,  

• škola umožní individuálnu integráciu žiakov s nadaním,  
• pri výchove a vzdelávaní žiakov s nadaním škola spolupracuje s CPPPP 
• škola zabezpečí učebné pomôcky pre žiakov s nadaním podľa potrieb žiaka 

 
Všeobecné zásady: 
Zdôrazňujeme nové ponímanie žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese, nie je len objektom, 
naopak, vo vzdelávaní je prioritná osobnosť žiaka, jeho spolupráca, súčinnosť učiteľa a žiaka a 
spolupráca žiakov vzájomne 
Máme pozitívny prístup ku slabším žiakom, žiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami 
Eliminujeme nežiaduce postoje ku žiakovi 
V súvislosti so školským prostredím si uvedomujeme vplyv kolektívu spolužiakov, skladby 
triedy a ich vzájomnej komunikácie na osobnosť žiaka  
 
Z hľadiska podpory učenia žiakov za optimálnu považujeme takú klímu v triede, ktorú je 
možné charakterizovať ako cieľavedomú, orientovanú na úlohy, uvoľnenú, vrelú, podporujúcu 
žiakov a so zmyslom pre poriadok. 
Odporúčané zásady práce so žiakom s ŠVVP, ktoré v škole preferujeme: 

• Pristupovať k nim pokojne. Prípadné výchovné problémy nebrať ako útok na svoju 
osobu, ale ako súčasť problému žiaka. 

• Vytvárať atmosféru dôvery a porozumenia v triede. Dať pocítiť, že horšie známky 
neznižujú jeho ľudskú hodnotu. 

• Vytvárať v triede vhodné podmienky pre prácu žiaka (miesto na sedenie, sused v lavici, 
práca v skupine, individuálne úlohy...) 

Najlepšie pracujú hneď ráno, vtedy sa dokážu najlepšie skoncentrovať.  
Úlohu si na konci hodiny nezaznamenajú- klesá ich koncentrácia, zvyšuje sa ruch v triede - 
preto je dobré zadať ju na začiatku hodiny, alebo prekontrolovať jej zápis do špeciálneho 
slovníčka, prípadne mu so zápisom pomôcť. (Takáto pomoc a kontrola nezaberie viac času, ako 
zápis: „Žiak opätovne nemal pomôcky a vpracovanú domácu úlohu.“ do žiackej knižky.) 
Pokojne dokážu sedieť maximálne desať minút, keď sa venujú školským aktivitám dovoliť im 
ukončiť časť úlohy, potom dať prestávku a po prestávke sa k úlohe znova vrátiť.  

• Niekedy sa snažia upriamiť na seba pozornosť provokovaním, keďže majú pocit, že pre 
ostatných nie sú dosť dôležití -  najefektívnejšie je ignorovať toto správanie (brzdí ich 
ďalšie reakcie, pokarhanie znamená „vzbudil som pozornosť“ ). 

• Najväčším stresujúcim faktorom pre nich sú písomky: VŽDY im ju dopredu oznámiť, 
poskytnúť tézy, dostatok času na jej vypracovanie, uspôsobiť počet a charakter úloh. 

Poskytnúť možnosť opravy známky z písomky ústne, doskúšať . 
Veľa komunikovať s rodičmi, kolegami- viesť spoločne a v zhode prácu so žiakom.  
Spolupráca s inštitúciami: 
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Pedagogická diagnostika je komplexný proces. Zameriava sa na obsahovú a procesuálnu 
zložku. V obsahovej zložke sa zisťuje dosiahnutie úrovne vedomostí, zručností, návykov, v 
procesuálnej, akým spôsobom proces výchovy a vzdelávania prebieha, ako ovplyvňuje žiaka.  
 
Pri špeciálno-pedagogickej diagnostike spolupracujú učitelia našej školy v prevažnej miere 
s CPPPaP.  
Pri spolupráci je dôležitou časťou popis problému žiaka zo strany učiteľa / učiteľov. Učitelia 
našej školy sú vedení k zodpovednej spolupráci so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi. 
Odborníkom v poradniach ide predovšetkým o konkrétne výsledky pozorovania, rozhovoru 
učiteľa so žiakom v známom prostredí. Len učiteľ v škole dokáže presne diagnostikovať, aký je 
jeho žiak v kolektíve, čím sa odlišuje od svojich rovesníkov, ako vie odpovedať pri tabuli, ako 
v lavici, ako znáša záťaž pri vypracovávaní písomných prác. Inštrukcie pri vypĺňaní dotazníka 
učiteľom podáva výchovný poradca školy. Ide hlavne o nasledovné údaje, spracované do 
formulára: 
 
Problémy prejavujúce sa v učení 
Dobré výsledky dosahuje dieťa v 
Problémy prejavujúce sa v správaní 
Pozitívne stránky osobnosti dieťaťa 
Postavenie dieťaťa v kolektíve 
Výsledné hodnotenie žiaka v konkrétnych predmetoch 
Iné údaje podstatné pri riešení problému (rodinné zázemie, vzťahy v rodine, spolupráca rodiny 
so školou, príprava dieťaťa na vyučovanie 
 
Po vypracovaní záverov diagnostiky a odporúčaní pre školu je potrebné, v rámci možností 
školy, snažiť sa závery implementovať do vyučovacieho procesu a pripraviť pre integrovaného 
žiaka individuálny vzdelávací program- IVP za jeho tvorbu zodpovedá triedny učiteľ a učitelia 
vyučujúci daného žiaka jednotlivé predmety ), pokiaľ ide o žiaka s úľavami, je povinnosťou 
triedneho učiteľa oboznámiť vyučujúcich, ktorých sa to týka, s rozsahom a typom úľav, na 
ktoré má daný žiak nárok.  
Výchova a vzdelávanie žiaka sú vedené v sústavnej spolupráci s CPPPaP Písomnú evidenciu 
integrovaných žiakov a žiakov s úľavami vedie výchovný poradca. U výchovného poradcu sú 
uložené aj správy o vyšetrení v CPPPaP a spadajú do ochrany osobných údajov žiaka. Na 
písomné vyžiadanie môžu byť poskytnuté len zákonným zástupcom žiaka. Povinnosťou učiteľa 
je rešpektovať závery a odporúčania CPPPP . 
 
Povinnosťou zákonných zástupcov je dať si písomnú žiadosť o integráciu alebo poskytnutie 
úľav, doložiť ju závermi vyšetrení v CPPPaP , pravidelne sa zúčastňovať diagnostiky 
a rediagnostiky, termínov stretnutí so psychológom a špeciálnym pedagógom, spolupracovať so 
školou pri riešení problémov s výchovou a vzdelávaním žiaka. Len za týchto podmienok je 
škola oprávnená poskytovať žiakovi IVP alebo úľavy.  
 
V prípade mimoriadne nadaných žiakov má rodič, po absolvovaní predpísaného testovania 
a psychologického vyšetrenia dieťaťa právo požiadať školu o jeho zaradenie / preradenie do 
vyššieho postupového ročníka. 
 
2.7.Začlenenie prierezových tém  
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez 
vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) v nižších ročníkoch primárneho a nižšieho 
sekundárneho vzdelávania realizujeme ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí 
vzdelávania a vhodných učebných predmetov. Obsah prierezových tém sa realizuje aj formou 
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projektov alebo formou kurzu. Podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie 
aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Finančné vzdelávanie na primeranej úrovni je 
možné realizovať od začiatku PŠD väčší zmysel však nadobúda od tretieho ročníka základnej 
školy. Finančnú gramotnosť realizujeme na primárnom stupni prostredníctvom samostatných 
aktivít v rámci učebných predmetov (SJL, MAT, PDA, PVC, IFV, VYV, ETV) a využívajú sa 
aktuálne situácie (príprava rozpočtu výletu, exkurzie, nákup, vreckové, ...).  
Finančné vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni základnej školy plynulo nadväzuje na 
finančné vzdelávanie na primárnom stupni základnej školy. Ťažisko finančného vzdelávania je 
v trojici učebných predmetov – občianskej náuke, matematike a etickej výchove. Vyučujúci 
nachádzajú spoločné témy a na nich poukazujú komplexnosť finančnej gramotnosti. Finančné 
vzdelávanie možno uplatniť aj v predmetoch SJL, INF, FYZ, GEO.  
Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto prierezové 
tematiky:  
1. Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  
2. Environmentálna výchova  
3. Mediálna výchova  
4. Multikultúrna výchova  
5. Ochrana života a zdravia  
6. Osobnostný a sociálny rozvoj  
7. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  
8. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
9. Finančná gramotnosť  
Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto 
prierezové tematiky:  
1. Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  
2. Environmentálna výchova  
3. Mediálna výchova  
4. Multikultúrna výchova  
5. Ochrana života a zdravia  
6. Osobnostný a sociálny rozvoj  
7. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  
8. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
9. Finančná gramotnosť  
Prierezové témy sú uvádzané v učebných osnovách jednotlivých učebných predmetov. Výber 
spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každého vyučujúceho.  
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM HODNOTENIA  

 
3.1 Hodnotenie žiakov  
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 
rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, 
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení 
a klasifikácií výsledkom žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 z 1. Mája 
2011 na hodnotenie žiakov ZŠ vydaného MŠ SR. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme 
na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.  
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Pri hodnoteni a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať: 
 
• z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ( Metodicky pokyn č. 22/2011-R 

z 1.mája 2011  na hodnotenie žiakov základnej školy;), 
• z učebných osnov – predpísaných písomných prác žiakov základnej školy;  
• z obsahového a výkonového štandardu pre každý predmet, 
• budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

úspešných a neúspešných, 
• hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka, 
• pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon. 

Základným východiskom na stanovenie princípov hodnotenia žiakov je postavenie žiaka vo 
vyučovacom procese a rozvoj jeho osobnosti vzhľadom na stanovené ciele výchovy 
a vzdelávania. 

 
Zákonní zástupcovia sú informovaní o priebehu a výsledkoch vzdelávania žiaka 
prostredníctvom: 

• žiackej knižky, 
• internetovej žiackej knižky (ktorá sa dopĺňa minimálne raz za 2týždne), 
• triednych aktívov, informačných popoludní pre zákonných zástupcov, 
• konzultácií s pedagogickými zamestnancami školy, 
• osobného jednania s učiteľom, ktoré si dopredu dohodnú.  

 
Výchovné opatrenia  
 

Pochvaly 
• Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi; 
• návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje na pedagogickej sekcii, resp. v pedagogickej 

rade; pochvaly sa zaznamenávajú do katalógových listov a zverejnia sa ako príloha 
vysvedčenia. 

Napomenutia, pokarhania a znížené známky zo správania: 
• Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované 

previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu 
stupňa zo správania. 

• Podľa závažnosti previnenia sa ukladajú niektoré z týchto opatrení: 
- napomenutie od triedneho učiteľa, 
- pokarhanie od triedneho učiteľa, 
- pokarhanie od riaditeľa školy. 

• Pokarhanie sa udeľuje po prerokovaní s riaditeľom školy, v pedagogickej sekcii a na 
pedagogickej rade; o udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným 
spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamená v katalógovom liste. 
 

Komisionálne a opravné skúšky 
 

Komisionálne skúšky sa vykonávajú v týchto prípadoch: 
• ak je žiak skúšaný v náhradnom termíne, 
• ak žiak robí opravné skúšky, 
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• pri zaradení žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho   ročníka, 
• ak je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 
• pri preskúšaní žiaka pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky 

mimo územia SR, 
• ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti súhrnnej klasifikácie, 
• pri skúškach v externej forme kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou 

školou. 
 
Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná a vymenúva ju riaditeľ školy. 

• Tvorí ju predseda, spravidla riaditeľ  školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúci učiteľ 
a prísediaci učiteľ. Skúšajúci je spravidla učiteľ vyučujúci daný predmet a prísediaci má 
aprobáciu pre ten istý alebo príbuzný predmet. 

• komisionálnej skúške sa píše protokol, ktorý sa stáva súčasťou dokumentácie školy 
a podpíšu ho všetci členovia komisie. 

• Výsledok preskúšania nemožno napadnúť novou žiadosťou o preskúšanie. 
• Žiak môže v jeden deň urobiť komisionálnu skúšku len z jedného predmetu.  
• Žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy sa podľa vyjadrenia CPPPP a 

detského lekára učí vybrané predmety učebného plánu, z ktorých pri súhrnnej 
klasifikácii vykoná komisionálne skúšky. Skúšku z nepovinných, voliteľných a slovne 
hodnotených predmetov nekoná. 

• Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie, ak zistí, že učiteľ poruší 
pravidlá hodnotenia a klasifikácie.  

 
Opravné skúšky 

• Žiakovi školy, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný stupňom „nedostatočný“ 
najviac z dvoch predmetov, umožní riaditeľ školy vykonať opravné skúšky. 

• Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Ak žiak zo závažných 
dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné 
skúšky najneskôr do 15.septembra. Dovtedy žiak najbližší vyšší ročník navštevuje 
podmienečne. Žiak môže v jeden deň urobiť len jednu opravnú skúšku. 

• Ak žiak nepríde na opravné skúšky v určenom termíne bez odôvodneného 
ospravedlnenia, klasifikuje sa v predmete, z ktorého mal urobiť opravnú skúšku 
stupňom „nedostatočný“. 

• Opravné skúšky sa konajú ako komisionálne skúšky. 
• Riaditeľ školy prerokuje s učiteľmi opatrenia na pomoc žiakom pri príprave opravnej 

skúšky. 
• Žiaci 1. ročníka opravné skúšky nevykonávajú. 
• Predmet, z ktorého sa žiakovi povolila opravná skúška, dátum vykonania skúšky a jej 

výsledok sa zaznamenávajú do triedneho výkazu. 
 
3.2  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 
Hodnotenie zamestnancov je zakotvené v pracovnom poriadku, vykonáva sa formou: 

• pozorovania (hospitácie),  rozhovoru, 
• výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, úspešnosť prijatia 

žiakov na gymnázia) 
• sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 
• hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
• tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 
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• hodnotenia pedagogických a ostatných zamestnancov vedením školy, 
• vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“ 
 

Sledujeme nasledovné ukazovatele: 
• kariérny rast a celoživotné vzdelávanie členov pedagogického zboru 
• odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
• sebahodnotenie učiteľov, hodnotenie učiteľov v rámci MZ a PK, hodnotenie učiteľov 

vedením školy 
• mimoškolské aktivity učiteľov ( krúžky, práca s talentovanými žiakmi, súťaže, 

spoločensky prospešná činnosť...) 
 
Ako sledujeme kvalitu v danom bode? 

• Škola má rozpracovaný školský systém vzdelávania, ktorý na základe požiadaviek MZ a 
PK modifikuje 

• V rámci hodnotenia učiteľov jedným z kritérií je aj vzdelávanie učiteľov, ich profesijný 
rast, zvyšovanie odbornej spôsobilosti 

• Učitelia sa pravidelne stretávajú na zasadnutiach MZ a PK, diskutujú o rozvojových 
zámeroch školy, učitelia majú možnosť predkladať svoje koncepčné zámery vedeniu 
školy 

• V rámci nového študijného programu sa pravidelne stretáva skupina PK, MZ, ktorá 
vyhodnocuje vyučovací proces a navrhuje korekcie, návrhy na úpravy systému 
priebežne podávajú aj jednotliví vyučujúci. Predkladané korekcie sa vyhodnocujú raz 
mesačne zvlášť pre skupinu prírodovedných a humanitných predmetov. 

• Učitelia získavajú priebežne informácie o svojom pôsobení v triede pomocou 
dotazníkov a osobných pohovorov so študentmi, podobnú spätnú väzbu od žiakov 
získava aj vedenie školy 

• V rámci tvorby koncepčných dokumentov má škola systematicky spracovaný materiál 
o hospitačnej a supervíznej činnosti, ktorý jasne deklaruje ukazovatele, ktoré sleduje 
a vyhodnocuje vedenie školy, úroveň, ktorá je označená ako štandard. Je súčasťou 
príloh k ŠkVP. 

• Zástupca riaditeľa školy sleduje krúžkovú činnosť žiakov a zapojenie žiakov do súťaží 
a mimoškolských aktivít. Úspešnosť žiakov sa každoročne vyhodnocuje. 
 

3.3  Hodnotenie školy 
 
Hodnotenie školy a školského vzdelávacieho programu poskytuje potrebné informácie 
o podmienkach, priebehu a výsledkoch vzdelávania. Je zamerané predovšetkým na 
začleňovanie kľúčových kompetencií a cieľov vzdelávania do efektívneho priebehu výchovno-
vzdelávacieho procesu. 
Autoevalvácia školy a procesov prebiehajúcich v nej je založená na dlhodobom pozorovaní, 
analýze a vyhodnocovaní zisteného. Slúži k poskytovaniu nevyhnutnej spätnej väzby vedeniu 
školy o tom, ako sa škole darí napĺňať stanovené zámery a ciele. Je súčasne aj hodnotením 
kvality školy a hodnotením kvality školského vzdelávacieho programu. Ciele, predmet 
hodnotenia, obsah a metódy zohľadňujú dlhodobé a ročné vzdelávacie priority školy. 
Vytvorením systému hodnotenia školy sledujeme dva ciele: 

1. Vonkajší – poskytovať rodičovskej verejnosti informácie o výkonnosti a úspešnosti 
vzdelávacieho systému školy 

2. Vnútorný – poskytovať zamestnancom školy nástroje na vytvorenie spôsobilosti 
autoevalvácie vlastného konania tak, aby sa zvýšila kvalita školy.  
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Nástroje hodnotenia 
Pozorovanie – v rámci projektov, školských akcií, škôl v prírode, skupinových prác, 
prezentácií, kurzov, seminárov; Obchádzkové dni – návštevy vedenia školy, rozšíreného 
vedenia školy i samotných kolegov s cieľom pozitívneho hodnotenia práce kolegov; 

• Hospitácie uskutočňuje riaditeľ školy, jeho zástupkyňa ako aj vedúci metodických 
orgánov MZ a PK vyžadované sú vzájomné hospitácie medzi jednotlivými vyučujúcimi,  

• Rozhovory – neformálne rozhovory, pravidelné hodnotiace rozhovory so všetkými 
zamestnancami. 

• Testy vydané centrálnymi metodickými orgánmi, pripravené metodickými orgánmi 
školy, vlastné testy učiteľov; riaditeľské previerky a testy na základe ročného plánu 
kontrolnej činnosti na pedagogickom úseku. 

• Dotazníky – hodnotiace tematicky zamerané, centrálne dotazníky, dotazníky 
vypracované vedúcimi MZ a PK. 

• Účasť hodnotiteľov na aktivitách školy – vedenie školy, vedúci PK, MZ sa zúčastňujú 
na akciách organizovaných školou a majú jasnú predstavu o úrovni a prínose týchto 
akcií. 

• Žiacke portfólio – žiaci si zakladajú svoje hodnotiace portfóliá, s ktorými pracujú a 
predkladajú ich svojim zákonným zástupcom; 

• Vypracovanie hodnotiacich správ z akcií organizovaných školou – zo všetkých akcií 
organizovaných školou sú vypracovávané hodnotiace záznamy, ktoré vypracováva 
garant akcie. 

• Vypracovanie hodnotiacej správy za školský rok – vypracováva vedenie školy za 
príslušný školský rok. 

 
Podklady a nástroje pre spracovanie autoevalvácie školy:  
školský vzdelávací program  
SWOT analýza  
správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  
triedne knihy  
školský poriadok  
záznamy z pedagogických rád, metodických združení a predmetových komisií  
hospitačné záznamy  
žiacke testy (napr. monitor, inšpekčné testy)  
protokoly a záznamy o kontrolách a inšpekčné správy  
personálna a mzdová dokumentácia  
 
Hlavné oblasti a ukazovatele úspešnej školy: A - RIADENIE ŠKOLY  
 
1. Koncepčné (strategické) zámery a plán rozvoja školy  
 

• škola má jasne stanovené ciele z dlhodobého hľadiska (strategický plán rozvoja školy, 
koncepcia výchovno - vzdelávacieho pôsobenia), ktorý na základe požiadaviek MZ a PK 
modifikujeme,  

• koncepcia školy je zrozumiteľná (prijatá pedagogickým zborom, rodičmi, zriaďovateľom 
školy) a je realizovaná v praxi,  

• plánované termíny a úlohy sú vedením školy priebežne vyhodnocované (existujú 
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hodnotiace nástroje), účinne funguje spätná väzba,  
• organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a školy (školský poriadok) má jasne 

stanovené pravidlá na základe konsenzu zúčastnených (učitelia, žiaci, rodičia), 
• organizácia porád samosprávnych, poradných a metodických orgánov je optimálna z 

hľadiska vecnosti a obsahu,  
• vedenie školy adresne deleguje kompetencie jednotlivým poradným a metodickým 

orgánom, je vytvorený priestor pre ich uplatnenie,  
• diskutuje sa o zovšeobecnení pedagogických skúseností z výchovno - vzdelávacieho 

procesu a procesu pedagogického riadenia,  
 

• úlohy Pedagogicko - organizačných pokynov sú adekvátne rozpracované v príslušných 
dokumentoch školy 

 
2. Realizácia základných pedagogických dokumentov a vedenie dokumentácie školy  

• sústava ZPD (učebné plány, osnovy) vychádza z koncepčných zámerov školy,  
• škola svojím vzdelávacím programom ponúka možnosti pre individuálnu voľbu 

vzdelávacích aktivít (podľa schopností, záujmov žiakov a podmienok školy),  
• dokumentácia školy sa vedie riadne, funkčne v súlade s legislatívou,  

 
3 . Kontrolný systém školy  

• existuje účinný systém kontroly (objektívne prostriedky zisťovania výsledkov školy), 
ktorý vedie k detailnej analýze problémov školy, korekcii nedostatkov,  

• pre hodnotenie zamestnancov je vypracovaný systém kontroly a kritériá hodnotenia 
práce (pravidlá sú známe vopred všetkým a v praxi sa dodržiavajú),  

• na hodnotení zamestnancov sa podieľajú aj metodické a poradné orgány, 
• z kontrolnej činnosti sa vyvodzujú opatrenia, realizuje sa následná kontrola ich plnenia,  
• úroveň analyticko - rozborovej činnosti riadiacich štruktúr školy,  
• prehľad o výchovno - vzdelávacej práci učiteľov.  

 
5. Informačný systém školy  

 
• metódy získavania, triedenia, spracúvania a prenosu informácií od vedenia školy k 

učiteľom a späť sú efektívne,  
• vyhodnocuje sa množstvo a kvalita podnetov pre skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho 

procesu zo strany zúčastnených,  
• tok informácií (vnútorný a vonkajší informačný systém školy) má jasné pravidlá, čo 

umožňuje včasné, úplné a adresné informácie,  
• zamestnanci školy majú zaistený prístup ku všetkým potrebným informáciám,  
• zabezpečenie dôverných informácii o učiteľoch a žiakoch pred zneužitím,  
•  škola pravidelne poskytuje informácie rodičom ( o škole, vývoji žiaka) prostredníctvom 

viacerých kanálov.  
 

3.4 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov    a odborných 
zamestnancov. 
 
• Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 
• Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických zamestnancov 
• Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 
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• Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti  
pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

• Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie)  
z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z 
odboru. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. 
triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 
pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti  
v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s informačno-modernými 
komunikačnými prostriedkami, videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a 
pod. 

• Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

• Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.  
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ŠKOLSKÉ UČEBNÉ PLÁNY 

 
Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 

ISCED 1 
Prehľad vzdelávacích oblastí a ich časová dotácia 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmety  1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Spolu 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8 6 + 2 6 + 2 33 

1.cudzí jazyk- Anglický 2 2 3 3 10 
2.cudzí jazyk- 
Nemecký/Francúzsky 

 1 2 2 6 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatická výchova/ 
Informatika 

  1 1 3 

Človek a 
príroda 

Prvouka 1 2   1 
Prírodoveda   1 1 3 

Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda   1 1 3 

Človek a 
hodnoty 

Etická 
výchova/náboženská 
výchova 

1 1 1 1 4 

Človek a svet 
práce 

Pracovné vyučovanie    1 1 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova  2 2 1 1 5 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná a športová 
výchova/ Telesná 
výchova 

2 2 2 2 8 

Základ  20 20 20 21  
Voliteľné 
hodiny 

 2 3 5 5  

Spolu  22 23 25 26 96 
 
 

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským ISCED 2 
Prehľad vzdelávacích oblastí a ich časová dotácia 

Vzdelávaci
a oblasť 

Predmety  5.roč. 6.ro
č. 

7.roč. 8.roč. 9. roč. Spolu 

Jazyk a 
komunikáci
a 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

5 5 5 5 5 25 

1.cudzí jazyk 3 + 1 3 + 
1 

3 + 2 3 + 2 3 + 2 23 

2.cudzí jazyk 2 2 1 + 1 1 + 1 1 + 1 10 
Matematika 
a práca s 
informácia
mi 

Matematika 4 4+ 1 5 5 5 2 

Informatika 1 1 1 1 1 5 
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Človek a 
príroda 

Fyzika  2 1 2 1 5 
Chémia   1 2 2 5 
Biológia 2 1 2 1 1 7 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis  1 1 1 1 2 6 
Geografia 2 1 1 1 1 6 
Občianska náuka  1 1 1  3 

Človek a 
hodnoty 

Etická 
výchova/náboženská 
výchova 

1 1 1 1 1 5 

Človek 
a svet práce 

Technika 1 1  1  2 

 Svet práce     1 1 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1   3 
Výtvarná výchova 1 1 1   3 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná  a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 10 

Základ  24 25 24 24 24 127 
Voliteľné 
hodiny 

 3 4 6 6 6 19 

Spolu  27 29 30 30 30 146 
 
Poznámky:  

1. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 
programu. Hodiny sú pridelené na posilnenie povinných učebných predmetov (červené 
písmo), resp. na vytvorenie voliteľných predmetov. 

2. Pri prestupe žiaka zistíme, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak 
vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečíme zosúladenie jeho vedomostí, 
zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím program spravidla do jedného 
roka. 

3. Triedy sa delia podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle platnej 
legislatívy. Delenie tried na skupiny v jednotlivých predmetov je nasledovné: 

• Cudzí jazyk – vyučuje sa anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk na prvom stupni ZŠ. Na 
vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 
ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.  

• Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu rozdeliť na 
skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.  

• Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a 
dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny 
chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. 
Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov 
rozličných ročníkov.  

• Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried toho 
istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.  

• Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická 
výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s 
najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej 
výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z 
rôznych ročníkov. Počas školského roka nemôže žiak prestúpiť z povinne voliteľného 
predmetu Náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. 
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Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská 
výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe 
písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Riaditeľ školy v 
prípade, že je počet žiakov menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej 
výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej 
výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.  

4. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a 
materiálnotechnické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy 
tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 
 

V. UČEBNÉ OSNOVY  
Učebné osnovy ISCED 1 a ISCED 2 tvoria samostatný dokument, ktorý je postupne dopĺňaný 
a aktualizovaný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


