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1 Všeobecná charakteristika školy 
 

 
Základná škola 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. Základná škola je plne 

organizovaná základná škola s 1. – 9. postupným ročníkom, nachádzajúca sa v mestskej časti 

Bratislava Nové Mesto – Kramáre na úbočí Malých Karpát.  

Základným predmetom činnosti školy je pripravovať žiakov na štúdium na stredných 

školách. Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými 

dokumentmi s cieľom poskytnúť úroveň  vzdelania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, 

nadanie, talent a záujmy žiaka tak, aby sa uplatnil v živote, v spoločnosti, prípadne ďalej 

študoval.    

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere sa snaží napĺňať rozličnými aktivitami: 

rozvíjaním kľúčových kompetencií, prípravou žiakov na celoživotné vzdelávanie, 

zabezpečovaním kvalitných materiálno – technických podmienok vyučovania; vytváraním 

priestoru na tvorivú a partnerskú atmosféru, zvyšovaním odbornosti učiteľov, využívaním 

inovatívnych foriem a metód vyučovania . 

Snažíme sa zintenzívniť výchovné pôsobenie školy na žiaka (prevencia drogových 

závislostí a sociálno-patologických javov, environmentálna výchova, výchova k slušnému 

správaniu v škole i na verejnosti, atď.), viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a k 

aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času, priblížiť školu potrebám reálneho 

života, zviditeľniť výsledky školy na verejnosti, a tak formovať kladný postoj rodičov, ale 

i širokej verejnosti ku škole. 

1.1 Veľkos ť školy 

Škola je pavilónového typu, skladajúca sa z piatich budov. V areáli školy sa nachádza 

materská škola, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, asfaltové ihrisko, detské ihrisko 

s hojdačkami a preliezkami, telocvičňa. V každom ročníku je jedna slovenská trieda 



s priemerom 18,5 žiaka. Máme odborné učebne na vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, 

jazykovú učebňu, počítačovú učebňu a 3 herne v školskom klube detí. Taktiež je vybudovaná 

nová školská knižnica a zasadačka pre porady, zasadnutia a rôzne iné akcie. Školská jedáleň 

je materiálne veľmi dobre vybavená – ohrievacie pulty na výdaj stravy, tanierov, samostatný 

pult pre ovocie a zeleninu a dávkovač nápojov. Ide o „rodinný typ“ školy . V priestoroch 

školy sú francúzske triedy, kde zabezpečujeme vyučovanie slovenského jazyka, telesnej 

výchovy a ostatných výchov na I. stupni podľa dohody. 

 

1.2 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. V priestoroch školy sa 

nachádzajú frankofónne hovoriace deti rôznych národností, čo pozitívne ovplyvňuje celý 

chod školy. Škola je schopná vytvárať inkluzívne prostredie, preto máme skoro v každom 

ročníku aj 1-2 integrovaných žiakov, zväčša ide o ľahšie vývinové poruchy učenia, ale 

schopní sme integrovať aj žiakov s ťažším druhom postihnutia.  Mnohí žiac  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.  

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 
 

Pedagogický zbor tvorí riaditeľ, zástupkyne riaditeľa pre základnú školu a materskú školu, 

učitelia, vychovávateľky ŠKD a výchovný poradca. Zbor je zmiešaný, s veľkou prevahou 

žien. Všetci majú pedagogické vzdelanie, patria medzi skúsených pedagógov a neustále sa 

vzdelávajú a študujú. Veková štruktúra pedagógov je zdravý stred – začínajúci učitelia, 

učitelia stredného veku a taktiež dôchodcovia. Máme 15 pedagógov (vrátane vedenia školy), 

z čoho dve sú učiteľky anglického jazyka a jedna dokončuje štúdium anglického jazyka, 3 

učiteľov telesnej výchovy a samozrejme ostatné predmety. Štyria pedagógovia majú titul Dr., 

väčšina absolvovala vzdelávanie I. kvalifikačnej skúšky. Väčšina učiteľov pedagogického 

zboru prešla základnými kurzami počítačovej gramotnosti, školeniami v oblasti projektovania 



vyučovacích jednotiek a tvorby didaktických testov. Škola má vypracovaný plán hodnotenia 

pedagogických zamestnancov a koncepciu vzdelávania pedagogických pracovníkov. V škole 

pôsobia koordinátori environmentálnej výchovy  a prevencie závislostí.  Škola má externého 

psychológa, ktorý aktívne pracuje s učiteľmi a žiakmi, zabezpečuje odborníkov, ktorí, ak je to 

potrebné, sa starajú o ďalší vývin žiaka. Výchovný poradca zabezpečuje všetky náležitosti 

týkajúce sa prijímacieho konania na stredné školy a osemročné gymnáziá, prípadne iné typy 

škôl. 

 

1.4 Dlhodobé projekty 

Škola má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov. Pomerne vysoké je aj zastúpenie 

získaných a realizovaných projektov. Z projektových výziev škola získala prostriedky na 

vybudovanie odbornej učebne napr.: jazykového laboratória, počítačovej učebne, doplnenie 

odbornej knižnice a záznamovej techniky, vybavenie telocvične športovým náradím... 

Škola pracuje na dlhodobých projektoch: 

• Socrates 

• Otvorená škola 

• Comenius 

• Zelená škola 

• Protidrogový projekt 

• Environmentálny program 

• Hviezdoslavov Kubín 

• Akí sme 



•  

1.5 Spolupráca s rodi čmi a inými subjektmi 
 
 
Kompletná a obojstranná podpora výchovno - vzdelávacej práce školy rodičmi.  

1.5.1 Budovanie otvorenej, pozitívnej sociálnej klí my:  

Tento bod bude napĺňaný nielen cez jednotlivé zložky výchovného programu školy, ale aj 

v častiach vzdelávacieho programu zameraných na personalizáciu a socializáciu žiakov. 

Pozitívna klíma sa bude postupne vytvárať: 

• kooperáciou, interakciou, budovaním spoločného povedomia- my / naša škola ( jednak 

cez aktivity na vyučovaní, jednak pomocou mimoškolských aktivít )  

• aktivitami orientovanými navonok - aj k žiackej, mestskej a rodičovskej komunite 

• ( organizovanie výletov - lyžiarsky výcvikový kurz, školy v prírode, exkurzií, besied 

napr. so spisovateľmi, posedenie - december slávnostné stretnutie rodičov a priateľov 

školy, cez spoločné aktivity pre žiakov a rodičov - projektové dni, besiedky, 

vydávaním školského časopisu, tvorbou web stránky školy, cez spoločné aktivity 

so širšou komunitou - Deň narcisov, Deň Zeme, vianočné zbierky... 

1.5.2 Tvorba, udržiavanie tradícií školy: 

Navonok sa škola prezentuje pomocou používania symbolov, udržiavania tradícií. V našej 

škole ide predovšetkým o zviditeľnenie sa nasledovnými spôsobmi: 

 

• používaním symbolov školy - logo,  tablá, znaky, propagačné predmety... 

• udržiavaním tradícií (stretnutia rodičov a priateľov školy, príprava akadémie..), ale 

zároveň budovaním nových tradícií - ( projektové dni, tematické dni, prezentácie...) 

• udržiavaním kontaktov s absolventmi a posilňovaním ich vzťahu ku škole  

•  stretnutia s bývalými učiteľmi školy, besedy s významnými absolventmi...) 

• vytváraním a udržiavaním partnerstiev s inými školami a inštitúciami  

(spolupráca s mestom, zamestnávateľmi, inštitúciami ...) 

•  systematickým zbieraním histórie (tvorba brožúr, pripomínanie si výročia, história 

školy na webe...) 

 



1.5.3 Vytváranie partnerského vz ťahu medzi školou / rodi čmi 

 

Naša škola je inštitúcia otvorená, t. j. základné informácie sú všeobecne prístupné  

( internet, bulletin...) 

Pre záujemcov o štúdium škola organizuje Deň otvorených dverí, počas ktorých majú 

možnosť zoznámiť sa s priestormi školy, študijným programom a zámermi školy. 

Rodičia žiakov majú dostupné všetky informácie, dotýkajúce sa ich detí a majú možnosť 

konzultovať každú stredu v rovnakom čase  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, stužkové slávnosti...)  

Okrem toho škola organizuje celoškolské podujatia, na ktoré sú pozývaní rodičia 

(Akadémia školy, stretnutie rodičov a priateľov školy, projektové dni školy, tematické dni...) 

 

1.5.4 Vytváranie partnerského vz ťahu mestskej komunity a školy 

 

Každá škola je neoddeliteľnou súčasťou miesta, v ktorom pôsobí. Úloha školy nie je len 

vychovávať a vzdelávať žiakov, škola je automaticky jedným z kultúrnych centier komunity 

a participuje na aktivitách mesta, ale aj sama mestu aktivity ponúka. 

K aktivitám, ktoré naša škola pre mesto organizuje tradične patria rôzne charitatívne akcie 

(Deň narcisov, vianočné zbierky...), vzdelávacie akcie (ukážky práce v rámci projektov pre 

učiteľov, praktické ukážky pre žiakov, semináre, organizovanie výstav). 

Škola má záujem podporovať športové, kultúrne, sociálne aktivity, ktoré organizuje mesto 

(divadelné predstavenia, výchovné koncerty, športové súťaže v futbale, hokejbale, volejbale, 

atletike...).  

Takisto predstavitelia obce prejavujú záujem o činnosť školy: sú členmi napr. Rady školy, 

participujeme na spoločných projektoch. V budúcnosti rozšírime túto spoluprácu s mestskou 

častou a jej predstaviteľmi Ing. Rudolfom Kusým (starosta mestskej časti ) a Mgr. 

Vladimírom Novákom (vedúci referátu školstva, kultúry a športu). 

Úspechy žiakov a učiteľov tradične oceňuje aj mestská časť.  

 

Zámerom školy je tieto pozitívne trendy naďalej podporovať a prehlbovať, 

napríklad cez: 



• tematické výstavy prác žiakov sprístupníme verejnosti 

• organizovanie športových aktivít pre žiakov a učiteľom mestských škôl, prípadne 

súťaže rodičov 

• semináre k projektom pre žiakov a učiteľov 

• organizovanie vzdelávania pre rodičov a starých rodičov (práca s internetom,.....) 

• projektové dni 

• oslavy významných dní, príprava programu (workshopy ku Dňu Zeme,....) 

• organizácia konferencií, na ktorých budú žiaci mestských škôl prezentovať svoje 

vedecké práce 

• vedomostné súťaže (história, prírodné a spoločenské vedy) 

• environmentálne projekty (v rámci triednických hodín upratať priestor okolo školy, 

zasadiť stromy, separovať zber v spolupráci s mestom......) zasadiť stromy, separovať 

zber v spolupráci s mestom......)  

Zo strany rodičov: 

• vybudovať ďalšie sociálne zariadenia, 

• aktívne sa podieľať na zabezpečení školských zošitov pre žiakov, 

• kontrolovať pravidelne dochádzku svojich detí, 

• pomoc pri organizovaní školy v prírode a lyžiarskeho kurzu, resp. výletov 

• podľa možností a potreby školy pomáhať ekonomicky resp. materiálne, 

• spolupráca pri organizovaní podujatí pre žiakov a rodičov (vianočné posedenie, oslava 

MDD, brigáda na úprave okolia školy ...). 

 

Zo strany školy: 

• okamžite nahlásiť neprítomnosť žiaka na vyučovaní rodičom, 

• individuálny prístup k dlhodobo chorým žiakom, 

• vyplniť program žiakov v odpoludňajších hodinách podľa možnosti školy, 

• spoločné športové aktivity rodičov a učiteľov, 

• naďalej spolupracovať triedny učiteľ – vychovávateľka - rodič – žiak. 

 



Naďalej spolupracovať s DK na Stromovej ul., so športovým klubom VKP 

Bratislava a školským športovým klubom JRM pri ZŠ, s Francúzskym inštitútom, 

Združením rodičov francúzskej školy a s rôznymi inými inštitúciami.  

 

1.6 Škola ako životný priestor 
 

Naša škola je zapojená do projektu Zelená škola, kde si žiaci kladne budujú vzťah k škole. 

Deti sa venujú úprave školského areálu - nielen v rámci Dňa Zeme, ale aj v rámci 

triednických hodín. Počas celého roku triedia odpad - batérie, PET fľaše, sklo a papier. Máme 

v areáli aj kompostovisko. V rámci projektov sa venujú rôznym spôsobom šetrenia vody, 

elektriny a snažia sa to aplikovať v triedach a na celej škole - sami si v triedach dali "odrážače 

tepla za radiátory". V školskom roku 2009/2010sme sa zapojili do projektu "Povedzme to 

doma" - aby rôznymi spôsobmi a metódami učili rovesníkov, susedov a rodinných 

príslušníkov to, čo si sami osvojili v škole.  V školskom roku 2010/2011 sme vypracovali 

akčný plán k téme „Zeleň“. Akčný plán bol vypracovaný Kolégiom Zelenej školy (v kolégiu 

pracujú vybrané deti, rodičia a učitelia). Hlavným cieľom programu Zelenej školy na našej 

škole je nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole a porozumieť 

problematike životného prostredia a zmenou správania chrániť životné prostredie. 

Vytváranie podnetného prostredia 
Od roku 2004 škola prešla rozsiahlou vnútornou prestavbou. Jej úlohou bol vytvoriť 

bezpečný a esteticky zodpovedajúci priestor. 

Modernizované boli všetky odborné učebne, čo dáva možnosť využívať inovatívne 

metódy výučby, zatraktívniť učebný proces. 

K estetizácii prostredia patrí vybavenie tried novým školským nábytkom, žalúziami. 

Žiaci sú vedení k cieľavedomému vytváraniu kultúrneho prostredia rôznymi aktivitami- 

k najpopulárnejším patrí napr. vianočná súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. 

Škola má pomerne rozsiahle chodbové priestory, ktoré využíva ako komunikačné 

a informačné priestory. Na chodbách sú umiestnené tablá, to pomáha lepšiemu budovaniu 

vzťahu k histórii školy a buduje hrdosť na osobnosti, ktoré sú absolventmi školy - tomuto 

účelu slúži aj organizovanie besied s absolventmi školy. 



Komunikačnú zónu tvoria aj nástenky, na ktorých sú prezentované výstupy z projektov, 

realizovaných žiakmi, fotografie z aktuálnych podujatí. Vo vestibule školy na paravane je 

prezentovaný aktuálny školský vzdelávací program. Ostatné nástenky slúžia ako zdroje 

informácií o dianí v škole.  

Neustále aktualizované informácie o školskom živote môžu záujemcovia získať aj z web 

stránky školy. 

Estetiku prostredia dotvárajú výtvarné práce žiakov a množstvo rozmanitých kvetov, 

rozmiestnených v spojovacích priestoroch a triedach. 

1.6.1 Vytváranie pozitívnej klímy 

 
V našej škole budeme akcentovať, monitorovať a vyhodnocovať viaceré faktory, ktoré sú 

dôležité pre utváranie pozitívnej klímy školy. Sledované budú v rámci evaluácie 

a autoevaluácie školy a to: hospitačnou činnosťou vedenia školy na hodinách, dotazníkovou 

metódou (žiakom, rodičom, učiteľom...), štruktúrovanými pohovormi so žiakmi, učiteľmi, 

v správach výchovného poradcu, konzultáciami s CPPPP. 

Sledované (merateľné ukazovatele sú v nasledujúcom texte hrubo vytlačené, ostatné sú 

vo forme odporúčania pre prácu pedagógov školy ). 

 
Pozitívnu atmosféru vytvárame cez: 
 

a) cieľavedomé a na úlohy orientované prostredie 

b) uvoľnené, vrelé a podporujúce prostredie 

c) vzťahy učiteľ – žiak   

• vzájomná úcta a kontakt 

• dobrý príklad  

• humor 

d) zvyšovanie sebahodnotenia žiakov   

• humánny prístup 

• odovzdávanie kladných informácií 

• poskytovanie pozitívnej pomoci 

e) vzhľad učebne a zloženie triedy  

• vzhľad učebne 



• usporiadanie učebne 

• upravenosť    

• zloženie triedy 

 
Učitelia sú vedení k tomu, aby : 
 
a) venovali žiakom pozornosť pri rozhovoroch 

b) vytvárali pokojnú, uvoľnenú atmosféru, aby mali dostatok času rozprávať sa bez 

prerušovania, formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky 

c) dávali žiakom spätnú väzbu, že ich počúva 

d) komentovaním podporovali ďalšie uvažovanie žiaka 

e) vyhýbali sa hodnoteniu nápadov (napr.: dobrý nápad, dobrý záver), pretože tak sa 

vytvára dojem, akoby existovala len jedna správna odpoveď 

 

Zároveň je potrebné, aby učitelia reagovali na prejavy diskriminačného správania 

 i tak, že: 

• ho nebudú ignorovať 

• vysvetlia, čo žiaci videli a zapoja účastníkov do dialógu. 

• aby sa neobávali  konfliktu. 

• uvedomili si vlastné postoje. 

• dokázali modelovať - predviesť očakávané správanie 

• boli pripravení zasiahnuť 

• rozlišovali kategorické a stereotypné myslenie 
 

Žiaci by mali byť vedení k : 
 
• prejavom iniciatívy, samostatnosti 

• túžbe po poznaní (rozširovanie vedomostí) 

• chápaniu a porozumeniu nielen učiteľa, ale aj spolužiakov 

• prejavom dôvery k učiteľovi a spolužiakom 

• spolupráci s učiteľom a podieľaní sa napr. na tvorbe pravidiel triedy, riešení 

problémov, vytváraní centier aktivít 

• úcte k svojmu učiteľovi a spolužiakom 



• zodpovednosti za úspech i neúspech v práci 
 

Zásady tvorby pozitívnej klímy v našej škole sú:  

 
• Vytvárať v triede klímu cieľavedome orientovanú na úlohy, uvoľnenú, priateľskú, 

podporujúcu a podnecujúcu zmysel pre poriadok 

• Pomáhať žiakom– zvlášť spätnou väzbou o ich prospechu, získať vedomie 

vlastnej hodnoty a rozvíjať sebaúctu k sebe 

• Cez učebné činnosti poskytovať podnety a poskytovať reálnu príležitosť 

k úspechu 

• Využívať vnútorné a vonkajšie zdroje motivácie žiakov 

• Vyjadrovať svojím konaním kladné očakávania 

• Dávať najavo svoj osobný záujem a starostlivosť o pokrok každého žiaka 

• Mať vzťahy so žiakmi založené na vzájomnej úcte 

• Brať primeraným spôsobom do úvahy vplyv zloženia kolektívu (napr.: rozsah 

schopností, rozmanitosť spoločenského pôvodu) na spôsoby podporujúce v triede 

kladnú klímu 

1.6.2 Stratégie tvorby inkluzívneho prostredia 
 
V škole uplatňujeme stratégie, ktoré pomáhajú vytvárať inkluzívne prostredie, 

dodržiavanie stratégií je sledované v rámci procesu evaluácie a autoevaluácie školy - hlavne 

dotazníkovou metódou a anketami (dopytovanie sa žiako ). Sledované sú nasledovné 

stratégie: 

 
 

Stratégie: 
 
1. Tempo výučby prispôsobovať žiakom, vychádzať z ich úrovne 

2. Uplatňovať individuálny prístup ,využívať pestré metódy pri vyučovaní 

3. Podporovať vzájomnú pomoc medzi žiakmi 

4. Prenechávať im dostatok zodpovednosti za svoj prospech ( Snažím sa zveriť im takú 

zodpovednosť, aby sa cítili dôležití, ale zároveň ju uniesli. ) 

5. Počítať s rôznymi potrebami žiakov 

6. Venovať sa veciam, ktoré oni sami pokladajú za dôležité 

7. Vychádzať pri vyučovaní z každodenného života a jeho potrieb 



8. Ponúknuť im osobnú pomoc 

9. Nechávať ich, aby sa vyjadrili ako trieda, alebo individuálne mimo triedy 

10. Spolupracovať s kolegami- tímová práca 

11. Spolupráca s rodičmi, podľa potrieb 

12. Odborná spolupráca mimo školy 

13. Sústavné osobné vzdelávanie sa učiteľov v oblasti práce s integrovanými žiakmi 

 

1.7 Podmienky na zaistenie bezpe čnosti a ochrany zdravia pri  
výchove a vzdelávaní 

 

Žiaci sú každým rokom na začiatku školského roka poučení a oboznámení so 

školským poriadkom školy, pred každou akciou mimo školy sú poučení na triednických 

hodinách ako sa majú správať (výlety, exkurzie, školy v prírode, lyžiarsky kurz atď. ...). 

Zamestnanci sa zúčastňujú na začiatku školského roka školenia o BOZP a PO. 

Zamestnanci školy sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti 

požiaru a poskytovaní prvej pomoci. Nad dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia sa 

vykonávajú periodicky kontroly z vyšších orgánov. Podľa harmonogramu sa na škole 

vykonávajú revízie elektrických, plynových, telocvičných a iných zariadení. Na začiatku a 

priebežne počas celého školského roka sú žiaci poučení o dodržiavaní bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri vzdelávaní a výchove a s obsahom školského poriadku.  

S obsahom školského poriadku sú oboznámení aj rodičia. 

 
Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a v školskom klube detí sa 

realizuje v súlade s: 

 

• vyhláškou MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole; 

• vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole; 

• vyhláškou MŠ SR 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí, školskom stredisku 

záujmovej činnosti, 

• centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe; 



• vyhláškou MŠ SR 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných 

• školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických 

školách, na 

• odborných učilištiach a na jazykových školách. 

 

Činnosť v školskom klube detí od 6:30 do 17:30 hod. 

Vyučovací proces 

Režim prestávok : začiatok vyučovania je o 8:00 hod., koniec o 15:30 hod. 

 

Pri zostavovaní rozvrhu hodín prihliadame na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka 

a obťažnosť jednotlivých predmetov.  

Vždy na začiatku školského roka je prerokovaný v pedagogickej rade a schválený 

riaditeľom školy. 

• Popoludnia sú určené na mimoškolskú a záujmovú činnosť a na oddych žiakov. 

• V stredu majú učitelia povinnosť neukladať žiakom domáce úlohy. 

• Za zostavenie rozvrhu hodín a režimu prestávok zodpovedá  riaditeľ školy, za organizáciu 

krúžkovej činnosti zodpovedá zástupkyňa riaditeľky školy , krúžkovú činnosť v ŠKD 

zodpovedá vedúca ŠKD a všetci lektori  a učitelia krúžkov. 

• Každý vyučujúci má povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na správne držanie 

tela pri sedení a podľa potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny relaxačné pohybové 

chvíľky.  

• Tiež dbá na dodržiavanie správneho spôsobu vetrania. Triedny učiteľ zabezpečuje, aby 

deti počas prestávok mohli tráviť voľný čas primeranou pohybovou aktivitou a aby mali 

umožnený voľný pohyb v areáli ZŠ (chodba, školský dvor pre žiakov ) pri zabezpečenom 

dozore pedagógmi a aby sa učebne vetrali. 

 

Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia u žiaka počas vyučovania 
 

Ak vyučujúci zistí prejavy akútneho ochorenia žiaka počas vyučovacej hodiny, je povinný 

oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi a ten bezodkladne telefonicky informuje 

zákonného zástupcu žiaka a zabezpečí bezpečným spôsobom odsun žiaka k príslušnému 

ošetrujúcemu lekárovi alebo do domácej starostlivosti. Každý žiak má v žiackej knižke 

uvedené kontakty na rodičov. 



Podmienky pohybovej aktivity 
 
Škola má 1 telocvičnu, posilňovňu a jedno multifunkčné ihrisko. 

Vyučujúci telesnej výchovy dbajú na dodržiavanie správnej skladby hodiny a aktívne 

zapájanie sa detí. 

Režim stravovania vrátane doplnkového stravovania prostredníctvom bufetov 

a nápojových automatov 

 
Škola má zriadené vlastné stravovacie zariadenie. Žiaci počas obedňajšej prestávky, ktorá 

trvá 30 minút, alebo po skončení vyučovania, majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. 

V škole je nainštalovaný Rajo automat na mlieko a mliečne výrobky. 

Vedúca školskej jedálne  zabezpečuje v rámci projektu Ovocie a zelenina 100% jablkové 

šťavy pre všetkých žiakov. 

Na potrebu piť žiakov upozorňuje vyučujúci počas celého dňa. 

Zásobovanie pitnou vodou: Škola je zásobovaná vodou z mestského vodovodu – s 

rozvodom 

studenej vody do všetkých učební v množstve, ktoré spĺňa požiadavku 25 l/deň/žiak. 

Škola disponuje sprchami pre mužov i ženy v rámci šatní pri veľkej telocvični. 

 

Údržbu školy a drobné opravy zabezpečuje školník. Rozsiahlejšie opravy sa vykonávajú 

prostredníctvom špecializovaných firiem. 

• Čistotu priestorov zabezpečujú štyri upratovačiek podľa vypracovaného 

harmonogramu a náplne práce. 

• Denné čistenie navlhko s použitím čistiacich prípravkov sa vykonáva na chodbách 

po príchode žiakov, po veľkej prestávke, po vyučovaní a podľa potreby. Šatne sa 

upratujú podľa potreby. 

• Navlhko s čistiacim prípravkom sa denne upratujú aj podlahy učební, pracovné 

plochy lavíc a stoličiek, umývadlá v triedach a kľučky dvier, odpadové koše v 

ŠKD  a v  riedach, ktoré majú, sa vysáva koberec. Ďalej WC, ktoré sa po umytí 

WC mís, pisoárov a umývadiel v predsieňach, WC dezinfikujú. Dezinfikujú sa aj 

odpadové nádoby z učební. 

• Týždenne sa upratujú navlhko s pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, 

olejové nátery, dvere, parapety a ostatný nábytok v učebniach, vykurovacie telesá. 

• Mesačne sa vykonáva čistenie kobercov v ŠKD a v triedach, 



• Polročne sa ošetruje a leští nábytok, 

• Dvakrát ročne sa umývajú okná. 

• Ročné upratovanie – čistia sa stropné svietidlá. 

• Starostlivosť o vonkajšie rekreačné a športové plochy počas sezóny, prípadne aj 

podľa počasia sa upravuje tak pravidelne podľa prevádzkového poriadku. 

• Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie sú uložené v sklade 

čistiacich prostriedkov, vždy mimo dosahu detí. 

• Zneškodňovanie tuhého odpadu 

• Odpady z miestností školského zariadenia vynášajú upratovačky do odpadových 

nádob, ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti v samostatnej časti areálu 

školy. Vstup žiakov do tejto časti je zakázaný a obmedzený. Po vyprázdnení sa 

nádoby umývajú a následne dezinfikujú podľa uvedeného návodu. 

Vyprázdňovanie vonkajších odpadových nádob zabezpečujú Mestské služby OLO 

2 x do týždňa. Za čistenie zodpovedá školník. Škola je zapojená do projektu 

„Zelená škola“ –súčasťou projektu je separovaný zber papiera a plastov. 

•  

Pokyny pre zamestnancov 
 

• Pedagogickí pracovníci majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas 

prestávok spracovaný harmonogram, ktorý sú povinní dodržiavať. 

• 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. 

• 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. 

 

Materiály tvoria samostatnú prílohu.  

 
Pokyny pre návštevníkov 
 
Vstup do objektu cudzím osobám je povolený iba s vedomím riaditeľa školy  



Pre zákonných zástupcov žiakov, deti a verejnosť sú stanovené termíny konzultačných 

hodín. 

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). 

Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti 

požiaru realizujeme raz za dva roky, noví zamestnanci – vždy pri nástupe do zamestnania, 

najneskôr v septembri daného školského roku. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií – tieto náležitosti spadajú do 

kompetencie riaditeľa školy, ktorá poverí príslušného pracovníka a bezpečnostného 

technika, ktorý pracuje pre našu organizáciu dodávateľským spôsobom.  



 

2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 
Hlavnými spoločnými rysmi oboch vzdelávacích programov ISCED 1 a ISCED 2 je : 
 
 
1. možnosť profilácie štúdia podľa záujmu a zamerania žiaka 

2. vnímať žiaka ako vzdelávajúci subjekt 

3. úprava obsahu vzdelávania tak, aby si žiaci mohli rozvíjať kľúčové kompetencie 

4. vytvoriť takú klímu v škole, aby každý žiak mohol zažiť úspech 

5. komplexný rozvoj osobnosti a schopnosti učiť sa 

6. kvalitná príprava pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život v spoločnosti ľudí 

 
Staviame na predstave modernej školy zodpovedajúcej potrebám spoločnosti 

21.storočia, ale aj na rozvoji intelektových a osobnostných predpokladoch jednotlivca 

a individuálnych potrieb každého žiaka školy. Z tohto pohľadu považujeme za základné 

piliere ŠkVP  na našej škole nasledovné rysy: 

 

1. Ponuka komplexného základného vzdelania – snažíme sa žiakom umožniť vytvárať si 

mnohostranný obraz sveta, nachádzať v ňom súvislosti a orientovať sa v ňom. 

2. Zachovávame klasické predmety – neučíme v epochách ani oblastiach, veľký dôraz 

však kladieme na vzájomnú previazanosť poznatkov vo všetkých predmetoch. 

3. Prierezové témy sú integrované v jednotlivých predmetoch alebo sa realizujú formou 

kurzov, prednášok, exkurzií, ale na prvom stupni základnej školy v programe 

primárneho vzdelávania a  na druhom stupni v programe nižšieho sekundárneho 

vzdelávania sme začlenili prierezovú tému environmentálna výchova ako samostatný 

voliteľný predmet. Vychádzali sme z metodického usmernenia tvorby školského 

vzdelávacieho programu a z našich špecifík (Bratislava - prostredie veľkomesta a jej 

vplyv na mladú generáciu, projekt Zelená škola, územné umiestnenie školy).Naším 

cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností 

a schopností nadobudne schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím.  

4. Dôraz na výučbu cudzích jazykov – prvý cudzí jazyk (anglický jazyk) je šúčasťou 

primárneho vzdelávania školského vzdelávacieho programu (od 1.roč.) druhý cudzí 

jazyk (francúzsky jazyk) je súčasťou nižšieho sekundárneho vzdelávania (od 5. roč.). 



Možnosti, ktoré škola aktuálne ponúka sú: nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky 

jazyk zatiaľ formou krúžkovej činnosti. 

5. Korektné vzťahy – vedome budované vzťahy partnerstva medzi učiteľmi a žiakmi, 

medzi žiakmi navzájom, aj otvorené vzťahy medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi. 

Veľmi dôležitá je pre napĺňanie zámerov ŠkVP aktívna komunikácia pedagógov 

v rámci predmetu, ako aj medzipredmetová komunikácia. 

6. Kvalitní učitelia – 100% odbornosť, odborná i osobnostná kvalita učiteľov, ich 

schopnosti napĺňať zámery ŠkVP, ochota hľadať a uplatňovať aktivizujúce metódy 

a formy práce.  

7. Cieľom školy je neustále mapovať vzdelávacie potreby učiteľov a poskytovať priestor 

pre sebarealizáciu a osobnostný rast každého pedagóga. 

8. Komplexný systém hodnotenia žiaka – systém, ktorý umožní uplatňovať individuálny 

vzťahový rámec, hodnotí pokrok žiaka, vytvára priestor pre sebahodnotenie a 

sebapoznanie  

9. Výchovný program školy – zohľadňujúci individuálne potreby žiaka, individuálny 

prístup k žiakom nadaným i žiakom so špeciálnymi výchovný–vzdelávacími 

potrebami 

10. Budovanie kvalitného a bezpečného životného priestoru pre žiakov aj pracovníkov 

školy, podpora inklúzie v škole 

11. Cieľavedomé a koncepčné monitorovanie procesov prebiehajúcich v škole, 

autoevaluácia, externá evaluácia školy 

 

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. 

 



Základné piliere nášho poslania sú:  
• základné vzdelanie (primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelanie ) 

• organizácia a zabezpečenie výchovno- vzdelávacej činnosti v škole vrátane žiakov 

so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami  

• príprava pre ďalšie štúdium a pre prax 

• výchova adaptabilných a rozhľadených ľudí. 

 

Predmetom činnosti je aj poskytovanie prípravy na štúdium na stredných odborných 

školách. Vzdelávaním na základnej škole sa žiak stáva všestranne rozhľadeným a disponuje 

všetkými kompetenciami , ktoré ho predurčujú na stredoškolské štúdium na rozličných typoch 

škôl. 

Vízia školy: 
 
Škola je tu pre ľudí :  
 

• Pre žiaka je základným pilierom osobného rastu 

• Pre rodiča partnerom pri výchove detí 

• Pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie 

• Pre región je centrom celoživotného vzdelávania, športu, kultúry, spoločenského 

života v mieste svojho sídla. 

 

2.2 Zameranie školy a stupe ň vzdelania 

2.2.1 Analýza stavu: 
 

Naša škola sa sústreďuje na poskytovanie kvalitného základného vzdelania, ktoré má 

všeobecný charakter a zároveň prihliada na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy 

žiaka. Základom pre určenie stavu, v ktorom sa škola nachádza a ďalšie strategické  

plánovanie je nasledujúca SWOT - analýza: 

 

Silné stránky: 
 

Slabé stránky: 
 

• plná odbornosť vyučovania 

predmetov 

• zavedený systém vzdelávania       

•  nedostatočné možnosti morálneho 

a finančného ohodnotenia práce 

učiteľov a vychovávateľov 



pedagogických pracovníkov    

• korektná spolupráca v rámci MZ aPK 

• kvalitná príprava žiakov na SŠ 

• dlhodobo dobré výsledky žiakov  

v prijímaní na SŠ 

• zavádzanie progresívnych metód do 

vzdelávania 

• budovanie kariérneho poradenstva 

• odborná práca so žiakmi s ŠVVP 

(vzdelávanie učiteľov, spolupráca   

s CPPPP, ) 

• kvalitná práca s talentovanými žiakmi 

• úspešnosť na rôznych typoch súťaží 

• možnosť profilácie žiakov pomocou  

širokej ponuky voliteľných 

predmetov a krúžkov 

• participácia školy na európskych  

mobilitách (Commenius,  ) 

• spolupráca školy s inštitúciami ( ŠPÚ, 

MŠ , CVČ, SČK,  

neziskovéorganizácie a nadácie...) 

• úspešnosť školy v podávaní projektov 

• a uchádzaní sa o granty 

• kvalitné vybavenie školy pomôckami 

• dostatok odbornej pedagogickej 

literatúry 

• veľká ochota zamestnancov 

vzdelávať sa 

 

 

 

• pomalé prispôsobovanie sa školy 

požiadavkám praxe a trhu práce 

• nedostatočné predstavy žiakov 

o konkrétnom uplatnení sa v praxi 

• slabá motivovanosť žiakov na 

niektorých predmetoch 

• pretrvávajúce problémy s hodnotením 

• žiakov ( nesystematickosť ) 

• využívanie známky ako nástroja na 

udržanie disciplíny 

• nejednotné výchovné pôsobenie 

učiteľov, rodičov a priateľov školy,      

• veľká fluktuácia učiteľov  

• slabý záujem rodičov o dianie v škole 

• nízka schopnosť žiakov riešiť 

problémy 

 



Príležitosti: 

 

Ohrozenia: 

 

• ustálený demografický vývin do roku 

2009 

• možnosť získavať mimorozpočtové 

zdroje 

• rozvíjanie a prehlbovanie spolupráce 

školy s rôznymi inštitúciami 

a zamestnávateľmi 

•  možnosť zapájať sa do rôznych 

komunitárnych projektov 

• Prispôsobenia vzdelávania moderným 

trendom 

 

• nízke populačné ročníky po roku 

2009 

• nízko nastavený normatív na žiaka  

• nestále legislatívne prostredie 

• nedostatočné finančné aj morálne 

ohodnotenie učiteľa v spoločnosti 

• vysoká preťaženosť učiteľov 

• nedostatok kvalitných učebníc, 

pracovných listov, metodických 

materiálov, 

• finančná náročnosť nákupu odbornej 

• literatúry 

• výmena veľkej časti pedagógov 

v zbore 

• zvyšovanie požiadaviek rodičov na 

školu 

 

 
 
Základná filozofia školy: 
 

1. Poskytnúť živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v cudzom 

jazyku v rámci EU.  

2. Práca so základnými počítačovými informáciami.  

3. Osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať potrebu celoživotnej starostlivosti o zdravie, 

ktorej hlavnou súčasťou je pohyb – venovať zvýšenú pozornosť všestrannej pohybovej 

príprave.  

Komplexná charakteristika je postavená na hlavných cieľoch 

 
a) komunikatívnosť 

b) flexibilnosť 



c) tvorivosť 

d) vedomosti 

e) spôsobilosti 

f) pohybová kultúra 

 
Aby sme splnili tieto ciele, budeme sa snažiť o to, aby žiak získal všeobecné vedomosti, 

odborné vedomosti a schopnosti tak, aby ich vedel využiť v bežnom živote. 

 

Prípravu žiakov na život zabezpečíme: 

 

� kvalitnou prípravou vo vyučovaní cudzieho jazyka tak, aby absolvent ISCED1 bol 

na úrovni kompetencií podľa spoločného európskeho referenčného rámca  

� absolvent ISCED2 v prvom cudzom jazyku dosiahne úroveň B1, v druhom 

cudzom jazyku úroveň A2 

� dosiahnutím čo najvyššej gramotnosti v IKT, poznaním základných počítačových 

aplikácií, prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií 

pochopením využitie IKT 

• vytváraním trvalého vzťahu k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu 

s ohľadom na  záujmy žiakov 

 
 

2.2.2 Strategické ciele: 
 

Sú to všeobecné ciele, ktoré si naša škola kladie. Tie sa prenášajú do plánovania v rámci 

jednotlivých PK a na základe plánov práce sa transformujú do vzdelávacieho a výchovného 

procesu. Naše priority sú: 

 

I.  Reforma vzdelávania- premena tradičnej školy na modernú 

II.  Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp vedomostnej spoločnosti 

III.  Zvýšenie kvality a efektivity vzdelávania 

IV.  Posilnenie väzieb medzi školou – svetom práce- spoločnosťou 



 

Rozpracovanie do špecifických cieľov školy, ktoré je nasledovné: 
 

I.  Reforma vzdelávania- premena tradičnej školy na modernú 
 

a) naďalej uplatňovať inovatívne koncepcie vzdelávania, sledovať moderné trendy 

v pedagogike a didaktike 

b) venovať pozornosť aktívnemu učeniu sa žiaka, podporovať ho, posilňovať 

voliteľnosť, umožňovať individuálnu vzdelávaciu cestu pre žiaka 

c) naďalej venovať pozornosť projektom, výzvam, zvyšovať materiálno- technické 

vybavenie školy z rozpočtových aj mimorozpočtových zdrojov 

d) kooperovať s inými školami- vytvárať partnerstvá, prehlbovať spoluprácu 

s inštitúciami a zamestnávateľmi 

 
II.  Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp vedomostnej spoločnosti 

 
a) Nastaviť žiakov na celoživotný systém vzdelávania, pozornosť venovať 

stratégiám „ako sa učiť“ 

b) Venovať pozornosť súťažiam, projektom, mobilitám, podporovať iniciatívnosť 

žiakov aj učiteľov 

c) Vytvoriť harmonogram vzdelávacích aktivít pre učiteľov školy, viesť ich 

k osobnej aktivite a odbornému rastu 

d) Venovať sa odovzdávaniu skúseností z implementácie školského programu 

a inovatívnej koncepcie vzdelávania v našej škole, byť pilotnou školou v rámci 

regiónu, usporadúvať semináre, workshopy 

 
III.  Zvýšenie kvality a efektivity vzdelávania 

 
a) Pozornosť venovať evalvácií, autoevalvácii na všetkých úrovniach 

pedagogického procesu 

b) Vzdelávaním prehlbovať vedomosti pedagógov v oblasti sebahodnotenia, 

získavania spätnej väzby a hodnotenia žiakov 

c) Podľa možností školy posilňovať voliteľnosť predmetov, poskytovať možnosť 

rozvíjať záujmy žiakov v rámci krúžkovej činnosti, všestranne podporovať 

zapájanie žiakov do súťaží, olympiád, mobilít 

d) Monitorovať a vyhodnocovať úspešnosť žiakov v súťažiach, zapájaní sa do 

projektov, aktivít v rámci mestskej komunity, sledovať úspešnosť žiakov 



e) Zaviesť dištančné formy vzdelávania pre žiakov aj učiteľov, budovať v škole 

centrum celoživotného vzdelávania 

 
IV.  Posilnenie väzieb medzi školou – svetom práce- spoločnosťou 

 
a) Budovanie školy ako otvorenej inštitúcie- vytváranie harmonických vzťahov 

s rodičmi a mestskou komunitou 

b) Cielené budovanie kontaktov  

c) Koncepčná prezentácia školy a jej výsledkov na rôznych fórach 

d) Posilňovanie väzieb na tradície školy, regiónu 

2.2.3 Hlavné zásady školského výchovného programu s ú: 

a) utváranie priaznivej sociokultúrnej klímy – vzájomnej úcty a rešpektu 

b) osobný rast žiakov aj učiteľov, formovanie mravných hodnôt a noriem  

c) otvorenosť školy voči rodičom aj verejnosti 

d) aktívne preventívne programy 

2.2.4 Stupeň poskytovaného vzdelania: 
 

Primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie a úspešným 

absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie . 

 

 
 

2.3 Profil absolventa  
 
Profil absolventa našej školy zohľadňuje 2 základné aspekty: na jednej strane je to ŠVP 

a ním stanovený štandard na druhej strane sú to špecifiká našej školy a jej ŠkVP. Profil je 

členený do 4 základných oblastí, v rámci ktorých sú rozvíjané základné kľúčové 

spôsobilosti. Na všeobecné kľúčové spôsobilosti nadväzujú predmetové kompetencie žiakov, 

ktoré sú popísané v osnovách jednotlivých predmetov.  



Absolvent primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávania musí zvládnuť obsahový 

a výkonový štandard jednotlivých učebných predmetov. 

Osobnostná zrelosť absolventa 
 
• Vie vnímať okolnosti, v ktorých sa nachádza, rozumie im, je schopný tvorivo riešiť 

problémy, pracovať aj v náročných záťažových podmienkach 

• Vie rozpoznať svoje potreby a ich oprávnenosť, dokáže regulovať svoje správanie, je 

tolerantný, rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské práva 

• Vie prijímať uvážené rozhodnutia, dokáže sledovať stanovený cieľ, prekonávať 

prekážky 

 

Pohyb absolventa v spoločnosti 
 
• Rozumie fungovaniu spoločnosti, v ktorej žije, pozná jej hodnoty a normy, vystupuje 

angažovane a aktívne  

• Vie vytvárať efektívne medziľudské vzťahy, vie skúmať alternatívne možnosti, riešiť 

konflikty 

• Má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže spolupracovať na spoločných úlohách 

• Jasne dáva najavo svoje rozhodnutia, nezapája sa do nezvoleného, nebezpečného, 

neetického konania, odmieta provokáciu 

• Má pocit spolupatričnosti, vie sa identifikovať so skupinou, v ktorej pôsobí, regiónom,  

štátom, v ktorom žije 

• Chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, ctí si tradície rôznych národov, 

uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so všetkými národmi a národnosťami 

• Je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne pristupuje 

k tvorbe a ochrane životného prostredia 

Príprava absolventa na povolanie 
 
• Je pripravený zvládnuť požiadavky ním vybranej strednej odbornej školy, má 

kompetencie pre celoživotné vzdelávanie  

• Je pripravený ďalej cieľavedome pracovať na svojom odbornom i osobnom raste, je 

zodpovedný za vlastné vzdelávanie, vie si stanoviť životné ciele a stratégie ich 

napĺňania 



• Pozná dostupné príležitosti na ďalšie vzdelávanie 

• Je zorientovaný v hlavných skupinách povolaní v blízkej spoločnosti, má všeobecnú 

predstavu o svojom životnom smerovaní v najbližších rokoch 

Všeobecné znalosti absolventa 

• Má všeobecný kultúrno-spoločenský rozhľad v jednotlivých vedách, ktoré mu 

umožňujú kriticky a tvorivo myslieť 

• Je plne gramotný, ovláda rôzne spôsoby komunikácie v rodnom jazyku - vo forme 

ústnej aj písomnej, číta s porozumením texty 

• Ovláda základy komunikácie v dvoch cudzích jazykoch 

• Dokáže samostatne vyhľadávať, hodnotiť, spracovávať  a tvorivo využívať rôzne 

zdroje informácií  

• Je schopný osvojené pohybové a športové činnosti uplatniť v štruktúre svojho 

pohybového režimu, pohyb je súčasťou jeho starostlivosti o zdravie  

• Má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, vie ako 

sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie 

 
Profil absolventa ISCED1 
 
Absolvent vie: 
 
• komunikovať so spolužiakmi vo vlastnej triede, v iných triedach a s učiteľmi na úrovni 

vzájomnej úcty 

• prehodnotiť negatívne spôsoby správania 

• nadobudnuté vedomosti a zručnosti správne využiť v rôznych veku primeraných 

súvislostiach 

• používať zdroje informácií v interakcii so životnými skúsenosťami 

• má patričné estetické cítenie 

• starať sa o svoje zdravie 

• na úrovni A1 komunikovať v cudzom jazyku 

• byť flexibilný a tvorivý v rôznych vedomostných a iných súťažiach 

• používať IKT 

• rozvíjať lokomočné schopnosti v pohybových činnostiach 

 



Profil absolventa ISCED1 

Absolvent vie: 
 
� komunikovať so spolužiakmi vo vlastnej triede, v iných triedach a s učiteľmi na úrovni 

vzájomnej úcty 

� prehodnotiť negatívne spôsoby správania 

� nadobudnuté vedomosti a zručnosti správne využiť v rôznych veku primeraných 

súvislostiach 

� používať zdroje informácií v interakcii so životnými skúsenosťami 

� má patričné estetické cítenie 

� starať sa o svoje zdravie 

� na úrovni A1 komunikovať v cudzom jazyku 

� byť flexibilný a tvorivý v rôznych vedomostných a iných súťažiach 

� používať IKT 

� rozvíjať lokomočné schopnosti v pohybových činnostiach 

 
Profil absolventa ISCED2 
 
Absolvent: 
 
• sa dobre orientuje vo všeobecných poznatkoch 

• je pripravený zvládnuť požiadavky ním vybranej strednej školy 

• vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch 

• vie využívať informačné a komunikačné technológie 

• má základné skúsenosti s prácou v tíme 

• má primerané komunikačné schopnosti 

• uznáva ľudské práva 

• vie čo znamená správna výživa a zdravý životný štýl 

• má primerané poznatky o environmentálnych a ekologických problémoch 

• uvedomuje si potrebu chrániť životné prostredie 

• pozná pojem multikultúra, pozná tradície niektorých národov 

• vie regulovať svoje správanie 

• má vypracovaný vlastný učebný štýl 

• vie argumentovať a prezentovať prácu 

• má primeranú fyzickú výkonnosť a vie ohodnotiť svoju zdatnosť 



 

2.4 Pedagogické stratégie 
 
. 
V škole pripravujeme školské projektové a prezentačné dni. V rámci nich si žiak volí 

tému - jednak z ponuky jednotlivých vyučujúcich, alebo vlastnú. Na túto tému realizuje 

vlastnú prezentáciu svojich vedomostí a pred spolužiakmi z ročníka žiaci svoje práce 

obhajujú. 

V rámci vzdelávacieho procesu využívame IKT - moderné vybavenie odborných učební, 

prezentácie cez dataprojektor a notebook, cielenú a koncepčnú prácu s internetom a 

záznamovou technikou. Vedieme tak k počítačovej gramotnosti učiteľov aj žiakov. 

V rámci vzdelávacích stratégií veľkú pozornosť venujeme rozvíjaniu kooperatívneho 

učenia a individuálnemu prístupu k žiakom. To nám umožňuje napĺňať vzdelávacie potreby 

tak žiakov mimoriadne talentovaných, ako aj žiakov so špeciálnymi vyučovacími potrebami. 

V tejto oblasti významnú pomoc poskytuje výchovný poradca, špeciálny pedagóg 

a psychológ. 

 
Metódy a formy práce korešpondujú so základnou filozofiou školy. 
 
Kľúčové kompetencie: 
 

• dosiahnuť v jazykovej príprave Aj čo najvyšší stupeň s pomocou aktívneho využitia 

jazykového laboratória 

• použitím videonahrávok z vlastnej produkcie 

• niektoré časti vyučovacích hodín odučiť v Aj 

• prioritne sa zamerať na komunikačné schopnosti v IKT 

• vyhľadávať informácie 

• riešiť úlohy z praxe 

• vo všetkých predmetoch podporovať IKT 

• podporovať výučbu pomocou diskusií, rozvíjať osobnostný a sociálny status žiakov 

podporou individuálnych schopností 

• zostavovať didaktické postupy zamerané na prácu s textom a čítanie s porozumením 

• minimalizovať frontálnu formu vyu čovania, podporovať skupinovú a tímovú prácu 

• v maximálnej miere zaviesť projektové vyučovanie 

• podporiť dlhodobé samostatné práce 



• vedieť reprezentovať výsledky práce pred spolužiakmi 

• na I. stupni vyučovať blokovo niektoré predmety 

 
 
 

2.5 Zabezpečenie výu čby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

2.5.1 Všeobecné zásady: 
 
1. 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 

2. Máme pozitívny prístup ku slabším žiakom, žiakom so špeciálno-pedagogickými 

potrebami 

3. Eliminujeme nežiaduce postoje ku žiakovi 

4. 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.  

2.5.2 Spolupráca s inštitúciami: 
 
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.  

 
Typy pedagogickej diagnostiky:  
 
Špeciálno-pedagogická diagnostika v špeciálno-pedagogických poradniach je tímová – za 

aktívnej účasti psychológa, lekára, špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka, učiteľa. 

Zisťuje, aké sú podmienky, priebeh, a výsledky výchovy vzdelávania postihnutých jedincov, 

určuje vplyv postihnutia na ich vzdelávateľnosť a vychovávateľnosť. 

 

Pri špeciálno-pedagogickej diagnostike spolupracujú učitelia našej školy v prevažnej 

miere s CPPPP.  

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 CPPPP Písomnú 

evidenciu integrovaných žiakov a žiakov s úľavami vedie výchovný poradca. U výchovného 

poradcu sú uložené aj správy o vyšetrení v CPPPP 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 CPPPP , 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. 



 

2.6 Začlenenie prierezových tém 
 
Všetky prierezové témy okrem environmentálnej výchovy sme v rámci školského 

vzdelávacieho programu nevyčleňovali ako zvláštne predmety. Niektoré budú prebiehať vo 

forme kurzov ( dopravná výchova, ochrana života a zdravia...). Iné budú zaradené podľa 

tematických celkov do učebných osnov iných predmetov tak, ako to predstavuje nasledovná 

tabuľka. Konkrétne témy upresňujú učebné osnovy jednotlivých predmetov. 

 

Prierezové témy sú realizované formou integrácie. Všetky tematické okruhy sú 

bežnou súčasťou výučby v jednotlivých predmetoch.  

Sumár spracovania: 

 

Multikultúrna výchova 

• ľudské vzťahy 

• etnický pôvod 

• princíp solidarity 

Mediálna výchova 

• fungovanie a vplyv médií v spoločnosti 

• vytváranie vlastného názoru 

• schopnosť posúdiť mediálne šírené názory 

• poznať negatívne mediálne vplyvy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

• psychohygiena 

• kreativita 

• sebapoznanie 

• sebaregulácia 

• medziľudské vzťahy 

• komunikácia 

• hodnoty, postoj 

Environmentálna výchova 

• ekosystémy 



• podmienky života 

• problémy životného prostredia 

Dopravná výchova 

• zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke 

• zvládnutie techniky jazdy na bicykli 

• jazda v cestnej premávke 

• základné úlohy údržby bicykla 

Ochrana života a zdravia 

• poznávať prostredie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode 

• zvládnutie extrémnych situácií 

• ochrana svojho zdravia a života iných ľudí 

• rozvíjanie morálnych vlastností 

• formovanie predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti 

• riešenie mimoriadnych situácií 

Tvorba projektu a prezentačné činnosti 

• komunikovať, argumentovať, používať informácie 

• prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím IKT 

• zostaviť základné písomnosti osobnej agendy 

• zhromažďovať, triediť, selektovať svoje poznatky 

• vytvoriť plán a realizovať prezentáciu 

• prezentovať výsledky svojho výskumu 

 
 
 

2.7 Systém vzdelávania pedagogických pracovníkov 
 
V rámci školy sme vypracovali ucelený systém vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

Systém vychádza zo zisťovania vzdelávacích potrieb pomocou dotazníka a pohovorov 

s pedagógmi, zároveň zohľadňuje strategické ciele školy. Keďže aktuálne vzdelávania záležia 

aj od ponuky trhu, stanovili sme si nasledovné priority: 

 

1. Absolvované vzdelávania musia byť certifikované 



2. Škola sa rovnakou  mierou bude orientovať na rast učiteľov v odbore aj oblasti 

pedagogiky, metodiky a didaktiky 

3. Vzdelávania zohľadňujú individuálne preferencie konkrétneho učiteľa, škola 

pedagógov orientuje na systém celoživotného vzdelávania 

4. Vzdelávania jedného typu absolvuje vždy len jeden člen PK a MZ , ktorý následne 

formou interného vzdelávania prenesie informácie pre ostatných členov PK 

 

 
K indikátorom kvality v tejto oblasti na našej škole patrí: 

• učitelia rozširujúci a prehlbujúci si kvalifikáciu,  

• súlad strategického plánu profesijného rozvoja pedagogického zboru školy 

s individuálnymi vzdelávacími plánmi učiteľov,  

• podpora vedenia školy a účinná motivácia učiteľov pre ďalší profesijný rast,  

• účasť učiteľov na podujatiach kontinuálneho vzdelávania organizovaných mimo školy 

i na nej 

• iniciatívy učiteľov, ako reakcia na inovačné procesy v obsahu a metodike výchovy 

a výučby (prostredníctvom MO) 

• individuálne  plány profesijného rozvoja učiteľov 

• využívanie podporných prostriedkov v procese sebavzdelávania (učiteľská knižnica, 

IKT a pod.) 

• pravidelnosť hodnotenia výsledkov individuálneho profesijného rozvoja učiteľov 

 

Za pedagogického zamestnanca ZŠ na 1. stupni môžu byť prijatí výhradne zamestnanci 

spĺňajúci: kvalifikačné predpoklady s podmienkou záujmu o svoj osobný kariérny rast. 

Za pedagogického zamestnanca v školskom klube detí môže byť prijatý výhradne 

zamestnanec spĺňajúci kvalifikačné predpoklady s podmienkou záujmu o svoj osobný 

kariérny rast. 

Za pedagogického zamestnanca ZŠ na 2. stupni môžu byť prijatí výhradne zamestnanci 

spĺňajúci kvalifikačné predpoklady s podmienkou záujmu o svoj osobný kariérny rast. 

 



 

Vedúci MZ a PK: 
 
V rámci výkonu svojej funkcie sa širšie vedenie školy sústredí predovšetkým na 

vzdelávania v oblasti strategického plánovania a evaluácie. K ďalším vzdelávaniam patria 

vzdelávania v oblasti legislatívy, projektovej prípravy. 

Takisto sa budeme orientovať na certifikované vzdelávania a moderné formy a metódy, 

hlavne dištančné. Každý vedúci PK  a MZ by mal v rámci výkonu svojej funkcie absolvovať 

aspoň jedno vzdelávanie ročne. 

Zároveň vedúci MZ a PK zabezpečuje interné vzdelávania v rámci svojho predmetu pre 

ostatných členov MZ a PK, podieľa sa na monitorovaní vzdelávacích potrieb členov svojej 

PK a predkladá vedeniu školy vzdelávacie potreby v rámci svojho predmetu. 

V rámci vzdelávacej činnosti vo svojej oblasti sa vedúci  MZ a PK podieľajú na 

organizovaní diskusných skupín, komentovaných hodín, otvorených hodín, metodických dní 

v škole. 

 

Triedni u čitelia : 
 
V rámci výchovného programu sa venuje veľká pozornosť príprave triednych učiteľov na 

výkon práce. Školenia majú ráz samoštúdia alebo interných školení, ktoré organizuje 

výchovný poradca, špeciálny pedagóg, prípadne sú organizované v spolupráci s CPPPP. 

Jedná sa hlavne o prevenciu sociopatologických javov v triede, spoluprácu s rodičmi, 

mestskou komunitou. 



 

3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
V rámci zmien, ktoré naša škola podstúpila v súvislosti s prechodom na nový učebný 

program, sme začali formovať nové - systematické monitorovanie kvality školy.  

Autoevaluácia sa v našej škole zameriava na tieto základné oblasti: kvalitu riadenia, 

kvalitu vyučovacieho procesu, profesionalitu pedagogického zboru a vnútornú klímu školy.  

Preto kvalitu vnímame nasledovne: 

 

Žiak  napr. bude považovať za kvalitnú tú školu, kde sa bude dobre cítiť, kde je 

priateľské prostredie, kde sú korektné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, kde získa 

vedomosti a zručnosti, ktoré vyhovujú jeho predstavám. 

Rodič očakáva zdvorilú komunikáciu, prístup k informáciám a možno aj to, aby 

škola prebrala od neho určité výchovné funkcie.  

 

Kvalita je pre našu školu základnou stratégiou na prežitie. 

Realizujeme  nasledovné merania: 

 

• monitorovanie klímy školy  

• motivácia žiakov 9. ročníkov pri voľbe strednej odbornej školy, očakávania rodičov 

• dotazník pre absolventov školy o úrovni vzdelávania na našej škole 

• inovatívne metódy a formy vo vyučovacom procese - dotazník pre učiteľov školy   

 

Ďalej využívame riadené rozhovory s členmi pedagogického zboru, pozorovania 

a analýzy učebného procesu . 

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 
 
Pri analýze študijných výsledkov sme sa sústredili na nasledovné základné ukazovatele 

kvality: 

 

• certifikačné merania ( PISA, PIRLS, Monitor ) 

• meranie úspešnosti prijímania absolventov na SŠ 



• interné sledovanie kvality  

 

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. 

 

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, 

• 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. 

Ako sledujeme kvalitu v danom bode? 
 
• Dlhodobo sledujeme a vyhodnocujeme výsledky, ktoré škola dosahuje 

v certifikačných meraniach 



• Výsledky pod celoštátnym priemerom podrobne analyzujeme a v pracovných 

skupinách navrhujeme riešenia ( analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov na konci 

roka, SWOT analýzy, stanovenie úloh v pláne práce školy na nasledujúci školský rok ) 

• Výchovný poradca dlhodobo sleduje a analyzuje výsledky prijímania študentov na SŠ 

• Pomocou dotazníkov získavame poznatky od absolventov školy o jej kladoch 

a nedostatkoch, ktoré tiež slúžia ako podklady pre rozvojové programy školy 

• V školskom roku 2008/2009 a v školskom roku 2009/2010 interne sledujeme kvalitu 

vzdelávacích výsledkov pomocou štvrťročného riaditeľského testovania ( monitoruje 

nielen zvládnutie obsahov, ale aj výkonový štandard ). Analýzou problémových 

zadaní sa dolaďuje pedagogický proces 

• V školskom roku 2010 /2011 sme sledovali interne kvalitu vzdelávacích výsledkov 

pomocou riaditeľských previerok v oblasti matematika a práca s informáciami 

v predmete matematika  

• Škola má spracovaný vlastný manuál hodnotenia a klasifikácie žiaka. Manuál je 

verejne prístupný, okrem teoretickej časti, normatívu obsahuje aj celoškolsky záväzné 

kritériá hodnotenia výstupov žiakov. Je súčasťou príloh ŠkVP.  

• Pre potreby žiakov bolo sformovaných 10 jednoduchých zásad hodnotenia, s ktorými 

sú oboznámení a majú možnosť konfrontovať procesy prebiehajúce na hodinách 

s týmito zásadami 

 

3.2  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestna ncov 
 
V rámci tohto bodu sme sa zamerali jednak na profesijný rast učiteľov, jednak na 

aplikáciu získaných poznatkov v pedagogickom procese.  

 

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 predmetárov, 

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. 

 
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. 

 

3.3 Hodnotenie školy 
 
V rámci tvorby novej koncepcie vzdelávania sa škola sústredila na podrobné spracovanie 

autoevaluačných princípov. V rámci toho má vypracovaný ucelený systém autoevaluácie, jej 

ciele, merateľné ukazovatele. Monitorujeme viaceré aspekty kvality školy, k najdôležitejším 

patria nasledovné: 

3.3.1 Študijné výsledky žiakov 

 

Pri analýze študijných výsledkov sme sa sústredili na nasledovné základné ukazovatele 

kvality: 

 

• certifikačné merania ( PISA, PIRLS,monitory ) 

• meranie úspešnosti prijímania absolventov na SŠ 

• interné sledovanie kvality  

 



Ako sledujeme kvalitu v danom bode? 

 

• Dlhodobo sledujeme a vyhodnocujeme výsledky, ktoré škola dosahuje 

v certifikačných meraniach 

• Výsledky pod celoštátnym priemerom podrobne analyzujeme a v pracovných 

skupinách navrhujeme riešenia ( analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov na konci 

roka, SWOT analýzy, stanovenie úloh v pláne práce školy na nasledujúci školský rok ) 

• Výchovný poradca dlhodobo sleduje a analyzuje výsledky prijímania študentov na VŠ 

• Pomocou dotazníkov získavame poznatky od absolventov školy o jej kladoch 

a nedostatkoch, ktoré tiež slúžia ako podklady pre rozvojové programy školy 

• V školskom roku 2008/2009 a v školskom roku 2009/2010  interne sledujeme kvalitu 

vzdelávacích výsledkov pomocou štvrťročného riaditeľského testovania ( monitoruje 

nielen zvládnutie obsahov, ale aj výkonový štandard ). Analýzou problémových 

zadaní sa dolaďuje pedagogický proces 

3.3.2 Kvalita školy ako vzdelávacej inštitúcie 
 
Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní: 

 

Primárne vzdelanie – získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy (po úspešnom 

ukončení 4. ročníka ZŠ); dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

Nižšie sekundárne vzdelanie – získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy 

po uspešnom ukončeni 9. ročnika ZŠ); dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie 

s doložkou. 

 

Doklady o vzdelaní 

 

• Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v slovenskom jazyku. 

• Doklady o získanom vzdelaní sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených 

• ministerstvom školstva. 



• Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o dieťati, 

žiakovi alebo poslucháčovi uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii. 

• Podpisy na dokladoch o získanom vzdelaní musia byť vlastnoručné. 

• V dokladoch o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje. 

• Vysvedčenie z príslušného ročníka vzdelávacieho programu po absolvovaní, ktorého 

žiak 

• získa stupeň vzdelania, obsahuje aj doložku s uvedením získaného stupňa vzdelania. 

 
Doklady o vzdelaní tvoria: 

 

• vysvedčenie. 

 

Skončenie povinnej školskej dochádzky 
 
Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelavania v školach podľa zakona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zá 

kon) v zneni neskoršich predpisov alebo dňom 31. augusta príslušneho školskeho roka, v 

ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. 



 

3.4. Školský učebný plán 
 

Rámcový učebný plán  školský rok 2008 /2009  

Štátny vzdelávací program + školský vzdelávací program 

 

1. ročník  
 
5 h: 2 h cudzí jazyk - anglický 

1 h slovenský jazyk 
1 h environmentálna výchova 
1 h pracovné vyučovanie 
 

17 h 8 h slovenský jazyk 
½ h prírodoveda (nová učebnica) 
½ etická výchova, náboženská výchova 
4 h matematika 
1h výtvarná výchova 
1 h hudobná výchova 
2 h telesná výchova 
 

 
Vzdelávacia oblasť Predmety Počet 

hodín 
Poznám

ky 
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk Aj 
8+1 
2 

 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 
 

4 
 

 

Človek a spoločnosť Prírodoveda 0,5 
 

 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 
výchova 

 

0,5 
 

 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 
Hudobná výchova 
Environmentálna 

výchova 
Pracovné vyučovanie 

1 
1 
1 
1 

 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 
výchova 

2  

Spolu  22  
 
 

 



5. ročník – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 
 
Vzdelávacia oblasť Predmety Počet 

hodín 
Poznám

ky 
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 

Prvý cudzí jazyk Aj 
Druhý cudzí jazyk Fj 

5 
3+2 
2 

 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 
Informatika 

4 
1 

 

Človek a spoločnosť Dejepis 
Geografia 
Občianska výchova 

1 
1 
1 

 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 
výchova 

Biológia 

1 
1 
 

 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 
Hudobná výchova 
Environmentálna 

výchova 

1 
1 
1 

 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 
výchova 

2  

Spolu  27  
 



 
Delenie na skupiny: 

• predmet počet žiakov v skupine 

• informatika/ Informatická výchova – žiaci sú delení  na skupiny najviac 10 žiakov 

• cudzí jazyk delené na skupiny najviac 10 žiakov 

• svet práce svet techniky 17 

• etická/náboženská výchova 20 

• telesná výchova – primárne vzdelávanie : 

• chlapci + dievčatá  25 

• telesná výchova – nižšie sekundárne vzdelávanie 

• delenie na chlapci a dievčatá – 25 

 
Skratky vyučovacích predmetov: 
 

• slovenský jazyk a literatúra SJL 
• anglický jazyk ANJ 
• nemecký jazyk NEJ 
• prírodoveda PRÍ 
• vlastiveda VLA 
• fyzika FYZ 
• chémia CHEM 
• biológia BIO 
• dejepis DEJ 
• geografia GEO 
• občianska výchova OBV 
• etická výchova ETV 
• náboženská výchova NAV 
• matematika MAT 
• informatika INF 
• Informatická výchova INV 
• pracovné vyučovanie PRV 
• svet práce SVP 
• svet techniky SVT 
• výtvarná výchova VYV 
• hudobná výchova HUV 
• výchova umením VYU 
• telesná výchova TEV 
 

3.5. Učebné osnovy 
 
 



Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý program. 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a odzrkadľujú profil absolventa a zameranie školy. 

 

Učebné osnovy obsahujú: 
 

• charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

• rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 

• témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenia s inými témami 

• požiadavky na výstup 

• metódy a formy práce – stratégia vyučovania 

• učebné zdroje informácií pre žiakov – učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. 

• hodnotenie predmetu. 

 

3.6.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. 

• 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.  

 
 


