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I.  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základná škola je plnoorganizovaná, do siete základných škôl bola zaradená dňa 01. 09. 
1963. Škola bola zriadená ako samostatný právny subjekt dňa 01.04.2002. Hlavným predmetom 
činnosti ZŠ Spišské Vlachy, Ul. Komenského 6 je výchova a vzdelávanie detí vo veku 6 až 15 
rokov v procese školského vyučovania.  

Naša škola obsahovo aj prevádzkovo poskytuje: 

1. Primárne vzdelávanie – ISCED 1 – prvý stupeň základnej školy (1. – 4. ročník) 
2. Nižšie stredné vzdelávenie – ISCED 2 – druhý stupeň základnej školy (5. – 9. ročník) 
3. Primárne vzdelávanie – ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím – Variant A. 

  
Pri škole je zriadený školský klub detí a centrum voľného času, ktoré poskytujú žiakom 

školy výchovu a vzdelávanie v záujmových útvaroch v čase mimo povinného vyučovania.  
Škola zabezpečuje aj vzdelávanie dospelých v programoch podľa spoločenskej 

požiadavky (najmä odborné školenia vlastných zamestnancov).  
Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre žiakov 

a zamestnancov našej školy, iných škôl a školských zariadení v blízkom okolí a v obmedzenej 
miere aj pre iných stravníkov . Škola má vlastnú školskú knižnicu. 

Vzhľadom na demografický vývoj v oblasti má škola perspektívu na poskytovanie služieb 
vo výchove a vzdelávaní aj v budúcom období. 
 
 
 

1. Veľkosť školy 

Areál školy je umiestnený v pokojnej obytnej zóne s rodinnými domami na pahorku 
v južnej časti mestečka. Školu tvorí 6 samostatných budov – pavilónov. V administratívnej 
budove (pavilón H) sú kancelárie školy, zborovňa, niekoľko odborných učební, školská jedáleň 
a kuchyňa, technické centrum prevádzky školy. Učebne sú umiestnené v štyroch veľkých 
pavilónoch (pavilóny A-D) a v prízemnej budove (pavilón S), ktorá zostala v areáli z čias výstavby 
školy. Telocvičňa je v samostatnej budove (pavilón T). V areáli školy sa nachádza multifunkčné 
ihrisko. Škola má vytvorené priestorové podmienky pre osem tried prvého stupňa (po dve triedy 
v každom ročníku) a pre 14 tried druhého stupňa (bez ohľadu na vzdelávací program (základná 
škola, špeciálna základná škola) – spolu 22 tried, čo zodpovedá kapacite 350 až 500 žiakov podľa 
naplnenosti tried. 
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2. Charakteristika žiakov 

    Počet žiakov školy sa pohybuje v rozmedzí 330 – 380 žiakov. Školu navštevuje približne 
60% žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v meste Spišské Vlachy, 35% žiakov z ostatných obcí 
školského obvodu (obce Oľšavka, Slatvina, Vojkovce, Žehra-Hodkovce a Olcnava)  a z obcí mimo 
školského obvodu (najmä z obce Bystrany, Hincovce, Kaľava) je okolo 5% žiakov.   
       Samostatnou skupinou sú žiaci pochádzajúci z marginalizovanej rómskej komunity, 
z osady Žehra – Dreveník.  Z tejto osady nám dochádza približne 20% -  25% žiakov, najmä na 
druhý stupeň. Časť z nich je zo sociálne znevýhodného prostredia. 
       

Škola venuje veľkú pozornosť žiakom so ŠVVP.  Žiaci s vývinovými poruchami učenia, 
narušenou komunikačnou,  poruchami správania, s vážnymi zdravotnými problémami (na 
vozíčku, narušená oblasť zrakovej a sluchovej percepcie, defektná úroveň zrakovej diferenciácie, 
nedostatočná vizuomotorická koordinácia, hydrocefalus, poruchy chrbzice a svalov... ) sú 
začlenení do bežných tried, kde im je poskytovaná individuálna starostlivosť zo strany 
špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa. Títo žiaci majú vypracovaný individuálny vzdelávací 
program, podľa ktorého na vyučovaní postupujú. Počet žiakov so ŠVVP každoročne narastá – ich 
počet kolíše v rozmedzí 30 – 40 žiakov.  
Škola má vytvorené podmienky na vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím - Variant A i na 
zriadenie špecializovaných tried ( v prípade potreby). 
  
  

3 . Organizácia prijímacieho konania  

Formy organizácie výchovy a vzdelávania  upravuje platná legislatíva § 54 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
V škole každoročne organizujeme  Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov s cieľom 
informovať ich o poslaní výchovy a vzdelávania na základnej škole, o školskom vzdelávacom 
programe a rôznych aktivitách a podujiach školy.  
 
 Zápis detí do 1. ročníka prebieha v súlade s platnou legislatívou v termíne, ktorý stanoví 
zriaďovateľ školy  v období od 01. 04. do 30.04. v príslušnom kalendárnom roku na základe 
žiadosti zákonných zástupcov. Slávnostný zápis detí sa koná za účasti odborného zamestnanca 
z CPPPaP v Spišskej Novej Vsi, zákonných zástupcov a budúcich prvákov spravidla v sobotu 
dopoludnia. Rozhodnutie o priajatí dieťaťa do prvého ročníka riaditeľ vydá do 31. 05. 
príslušného kalendárneho roka. 

Riaditeľ školy prijíma žiakov počas celého školského roka  aj do ostatných ročníkov na 
základe žiadosti zákonných zástupcov. 
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4. Zapojenosť  školy do projektov 

Neodeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je zapojenosť školy do rôznych 
projektov, ktoré sú zamerané na jednotlivé oblasti výchovnovzdelávacieho procesu. 
 
DLHODOBÉ   PROJEKTY 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 
(CVTI), 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (ÚIPŠ), 

 Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka na základných školách (MPC Bratislava), 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania  E-Test 
(NÚCEM), 

 Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ (MPC), 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí (VÚDPaP), 

 DIGI škola“ (OPIS – operačný program informatizácie spoločnosti-MŠVVaŠ SR), 

 NP Digitálne učivo na dosah“ (OPIS-IEDU centrum – MŠVVaŠ SR a Úrad vlády SR), 

 e-Twinnig, škola je do projektu zapojená od šk. roku 2007/2008. V školskom roku 
2013/14 bola koordinátorka projektov ocenená centrálou programu v Bruseli hlavnou 
cenou MEVLANA PRIZE za medzinárodné porozumenie,  

 ERAZMUS+ 

 TESTOVANIE 5 a 9 (NÚCEM) – celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka, 

 KOMPARO 9 (EXAM) – celoslovenské testovanie deviatakov, 

 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu 
práce (ÚPSVaR), 

 Školské ovocie a Školské mlieko - školská jedáleň sa zapája do programov ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

 
KRÁTKODOBÉ  PROJEKTY  

 e-Twinnig – každoročne inak zameraný projekt, 

 Projekt „ Pomôž svojej škole a chráň prírodu“ zameraný na separovanie tetrapakov 
a hliníkových Sabi viečok (Milk Agro s.r.o.), 

 Projekt „ Začni separovať – kam patria batérie“ (spol. Alutrans a INSA), 

 Moja família – OVB Alfinanz, 

 Projekt „PEERAKTIVISTI“ – zameraný na vyškolenie žiakov pôsobiacich v rovesníckych 
skupinách v oblasti predchádzania patologických javov (CPPaP Spišská Nová Ves), 

 Deň narcisov (LPR), 

 „Modlitba za školu“ – v adventnom čase, 

 „SME V ŠKOLE“ – zameraný na  rôzne vzdelávacie  témy pre vybraté ročníky. 

 Žiacka konferencia – prehliadka žiackych výsledkov, žiaci rôznou formou prezentujú 
vlastné práce, uskutočňujú ppt prezentácie na rôzne témy alebo vyhlásenú tému, 
informujú, predvádzajú, inscenujú, atď.  
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 Školská olympiáda – cieľom je propagovať a šíriť myšlienku olympionizmu a zdravého 
spôsobu života.  

 Tematické dni – Európsky deň jazykov, Modrý deň, Zelený deň, Deň zdravej výživy, Deň  
Zeme, Deň úcty k starším, Deň školských knižníc, Deň exkurzií. 

 Tematické týždne – Hovorme o jedle, Týždeň čitateľskej gramotnosti, Týžden finančnej 
gramotnosti, Týždeň športu. 

 

 

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Pri škole pracuje Rodičovské združenie ROSA registrované ako občianske združenie. 
Riadiacim orgánom je aktív triednych dôverníkov zostavený za zástupcov každej triedy. Na 
pravidelných zasadnutiach sú rodičia vedením školy informovaní o aktuálnych problémoch školy. 
Svojimi návrhmi a postrehmi významne  prispievajú k skvalitňovaniu celkovej činnosti školy. 
Rôznymi formami sa rodičia podieľajú na spoluorganizovaní viacerých podujatí v priebehu roka. 
Žiacke podujatia a súťaže podporujú aj finančne.  

Na veľmi dobrej úrovni sú vzťahy školy so zriaďovateľom - Mestom Spišské Vlachy. Rada 
školy je vytvorená v súlade so zákonom 596/2002 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, má 11 členov a v súlade s platnou legislatívou prerokúva dôležité otázky života 
školy. 

V škole pracuje i Základná organizácia OZ PŠaV. Vzťahy s touto odborovou organizáciou 
sú korektné a v súlade s príslušnými právnymi normami. 

Škola rôznymi formami spolupracuje so zborom pre občianske záležitosti v Spišských 
Vlachoch, so základnými a materskými školami v našom obvode a v blízkom okolí, so Spojenou 
cirkevnou školou Spišské Vlachy, CVČ Spišské Vlachy, s ÚSS Hodkovce, Dobrovoľným hasičským 
zborom Spišské Vlachy, MŠK TATRAN Spišské Vlachy, Futbalovou akadémiou Spišské Vlachy, 
Klubom stolného tenisu Spišské Vlachy,  so ZUŠ Krompachy, ktoré má v škole zriadené 
elokované pracovisko – výtvarný a hudobný odbor,  so školami v poľských Gizalkách a Tymbarku.   

Na veľmi dorej úrovni je spolupáca školy s CPPPaP Spišská Nová Ves, s Centrom 
špeciálno-pedagogického poradenstva, Ul. Kláštorná Levoča, s Centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva  na Fabíniho ulici (SNV), so Súkromným centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva v Spišskom Hrhove  a s DeD v Spišských Vlachoch. 

Škola aktívne spolupracuje s ÚPRaSV Krompachy a Spišská Nová Ves pri zabezpečovaní 
absolventskej praxi študentov a dobrovoľníckej činnosti. 

Škola je zmluvným partnerom Prešovskej univerzity a Univerzity P.J. Šafárika, umožňuje 
ich študentom absolvovať súvislú pedagogickú prax pod vedním skúsených pedagógov našej 
školy a taktiež zmluvným partnerom Strednej pedagogickej školy v Levoči. 

Školská jedáleň pri našej škole je zmluvným školiacim pracoviskom SOŠ Krompachy. 
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6. Škola ako životný priestor 

Škola je priestorom, kde sa nielen vyučuje a učí sa, ale i priestor, v ktorom žiaci  žijú 
podstatnú časť pracovného dňa. Máme záujem na tom, aby školské priestory boli esteticky 
upravené, čisté a bezpečné. Aby sa žiaci, pedagógovia, ostatní zamestnaci škoy ale aj rodičia 
žiakov a návštevníci cítili v škole čo najpríjemnejšie. Kladieme dôraz na upravené a estetické 
prostredie tried, chodieb a školského dvora, ale aj na správanie sa žiakov na verejných 
priestoroch školy počas školského vyučovania. Priestory školy sa využívajú v čase školského 
vyučovania, ale využívame ich aj mimo tohto času na pravidelnú záujmovú činnosť žiakov 
a rôzne voľnočasové aktivity so žiakmi. Priestory školy poskytujeme ich aj pre potreby rôznych 
záujmových skupín spolupracujúcich so školou.  
Celková organizácia práce v škole je podriadená záujmu vytvoriť spoločensky priaznivú pracovnú 
atmosféru.  

Rozvrh hodín je vytváraný s ohľadom na psychohygienické zásady tvorby rozvrhov.  Do 
denného rozvrhu sú zaradené dve veľké prestávky – po prvej a po tretej vyučovacej hodine, aby 
sme eliminovali  nástup únavy u žiakov. 

Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka majú možnosť navštevovať tri oddelenia ŠKD v čase od 11,30  
do 16,30 hod. . Pre dochádzajúcich žiakov a žiakov pracujúcich rodičov je zriadený ranný klub 
v čase od 6,45 do 7,40 hod. Žiaci aj zamestnanci školy sa môžu stravovať v školskej jedálni. 

Priestory školy sú primerane udržiavané, priebežne je vymieňaná parková zeleň (stromy 
a kry) medzi pavilónmi, na chodbách a v učebniach sú  pomerne dobre udržiavané izbové 
rastliny a pravidelne vymieňané dekoračné a informačné nástenky a ďalšia výzdoba.  

 
 

7. Aktivity zamerané na rozvoj školy 

Vychádzajúc z priestorových a materiálnych podmienok školy, z tradícií školy, 
z požiadaviek žiakov a ich rodičov, ale aj z odborného zamerania pedagogických zamestnancv 
a zo širších spoločenských potrieb má škola vypracovaný programový dokument „Koncepcia 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja školy na programové obdobie 2014-2020“. V ňom sú 
stanovené ciele v jednotlivých oblastiach školského života: 

 výchova k napĺňaniu humanistických hodnôt v spoločenskom živote, výchova k úcte 
k vytvoreným hodnotám, k širokej tolerancii k iným kultúram, k úcte k životu, výchova 
k ľudským právam,   

 obsahové zameranie školy v duchu európskej integrácie, vlasteneckej výchovy, zdravého 
životného štýlu (podpora športových aktivít),  

 tvorba širšieho vzdelávacieho a pracovného prostredia s ohľadom na bezpečnosť, 
hygienu a environmentálny prístup, 

 ľudské zdroje,  

 propagáciu a cieľavedomé budovanie imidžu školy. 
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Tento vzdelávací program je zostavený tak, že rešpektuje spoločenské požiadavky  
definované v novom školskom zákone, stav technického rozvoja spoločnosti s využívaním 
dostupných vzdelávacích technológií a rešpektuje  oprávnené vzdelávacie záujmy žiakov a ich 
rodičov (zákonných zástupcov).  

V našej škole to predstavuje  systém vzdelávania s inovovaným obsahom, metódami 
a formami, čo je nutným predpokladom skvalitnenia výstupov vzdelávania smerom k potrebám 
spoločnosti, vo vzťahu k adaptabilite absolventov školy k požiadavkám stredných škôl 
a vedomostnej spoločnosti ako takej. Tento cieľ je napĺňaný v skutočných spoločenských 
podmienkach, ktoré sú dané jednak v postavení Slovenska v Európe a vo svete a z toho 
vyplývajúcich záväzkov, vzťahov a potrieb, ale aj v postavení školy v regióne v jej historických, 
tradičných a mikrosociálno-ekonomických vzťahoch.  
 

Všetky aktivity v rámci tohto programu sú zamerané na zvyšovanie kvality  ôsmych 
kľúčových kompetencií  a zručností žiakov, ktoré sú ustanovené v referenčnom rámci:                                                                                                                                    

 

1. Ciele výchovy a vzdelávania  

Škola každému žiakovi poskytuje vzdelávanie, ktoré optimálne rozvíja jeho vlastnosti 
a schopnosti s ohľadom na povahové, intelektuálne a fyzické danosti. Vytváranie podmienok 
stimulujúcich rozvoj osobnosti každého žiaka je súčasťou celého vzdelávacieho procesu. Škola 
nie je orientovaná iba na priemerného žiaka. Prístup ku vzdelávaniu a výchove žiakov rešpektuje 
značné psychické a telesné rozdiely žiakov.  

 
Tento prístup sa aplikuje nielen vo vzťahu k podstatnej časti žiakov z rómskych rodín, ale 

aj k ďalším žiakom so špeciálnymi pedagogickými potrebami.  Škola poskytuje žiakom so 
špeciálnymi pedagogickými potrebami vzdelávanie prispôsobené týmto požiadavkám buď 
individuálnym spôsobom (žiaci majú vypracované individuálne vzdelávacie programy) alebo ich 
zaradením do triedy so špeciálnym programom. 

II.  Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 
- komunikácia v materinskom jazyku,                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- komunikácia v cudzích jazykoch,                                                                                                                         
- matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky,                                                    
- digitálna kompetencia,                                                                                                                                          
- naučiť sa učiť,                                                                                                                                                        
- spoločenské a občianske kompetencie,                                                                                                                  
- iniciatívnosť a podnikavosť,                                                                                                                          
- kultúrne povedomie a vyjadrovanie. 
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Škola udržiava optimálne materiálne, obsahové i organizačné podmienky na rozvoj 
schopností a daností talentovaných žiakov formou voliteľných a nepovinných predmetov, ale 
najmä v záujmových útvaroch v spolupráci s Centrom voľného času Spišské Vlachy, formou  
účasti žiakov na predmetových súťažiach, exkurziách a  iných spôsobov efektívneho využívania 
vyučovacieho i voľného času žiakov.  

Osobitnými aktivitami podporuje škola rozvoj tvorivosti a samostatnosti najmä nadaných 
a talentovaných  žiakov – prípravou žiakov a ich účasťou na vyšších predmetových súťažiach, 
organizáciou školských súťaží, vydávaním školského časopisu či iných materiálov, zverejňovaním 
žiackych projektov na aktuálne vzdelávacie a výchovné témy a ďalšími netradičnými metódami 
pedagogickej práce.  

Dôležitým cieľom výchovného pôsobenia na škole je príprava žiakov na prijímacie 
pokračovanie na stredných školách v súlade so záujmami žiaka a jeho skutočnými fyzickými a 
 vedomostnými predpokladmi. 

Dominantnou črtou výchovy a vzdelávania aj naďalej ostáva humanizácia školy a vzťahov 
v nej, výchova vedená v duchu vzájomnej úcty, kresťanských hodnôt,  tolerancie a porozumenia, 
pochopenia slobody a osobnej zodpovednosti. Našou snahou je dosiahnuť vysokú mieru 
tolerancie k názorom iných. Predpoklady na plnenie tejto úlohy sa nezmenili, žiacke kolektívy 
majú pestré sociálne zloženie, sú spravidla etnicky zmiešané. Učiť sa žiť vedľa seba, vedieť 
využívať svoje práva pri rešpektovaní ľudských práv ostatných, ostáva naďalej nosnou 
výchovnou myšlienkou. Budeme uskutočňovať podujatia v rámci tzv. kampane proti rasizmu, 
antisemitizmu a xenofóbii, v našich podmienkach najmä na odstraňovanie prejavov rasizmu 
medzi žiakmi s dôrazom na rómsku mládež. Budeme hľadať cesty na zapojenie sa do podujatí 
Európa v škole a propagácii myšlienok európskej vzájomnosti. 
 

Súčasťou myšlienky humanizácie školy je aj výchova vzťahu k životu na Zemi vôbec, 
výchova úcty k človeku a k výsledkom jeho práce i k jeho majetku, ale aj k majetku vlastnému, 
teda aj k vlastným vedomostiam, zručnostiam, výchova k uplatňovaniu finančnej gramotnosti, 
výchova k zdravému spôsobu života, výchova k dobru, ku kráse, k cnostiam. Dôsledné 
dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa, dôvera k žiakom, vytvorenie priestoru na sebarealizáciu 
žiakov,  je súčasťou výchovnej a vzdelávacej práce každého zamestnanca školy.  

Na dosahovanie uvedených cieľov zabezpečuje škola vysokú účinnosť práce učiteľov  
najmä silným postavením metodických orgánov, ale aj dobrými podmienkami na vysokú 
autonómiu každého učiteľa pri vyžadovaní splnenia obsahu základných pedagogických 
dokumentov.  
 
Obsahovo je  školský vzdelávací program zameraný na: 
 

1. Rozvoj komunikačných schopností žiakov v slovenskom jazyku tak,  
- aby žiak ovládal spisovnú slovenčinu, jej slovnú zásobu, gramatiku a  funkcie jazyka, 
- aby vedel komunikovať ústnou i písomnou formou v rozličných situáciách, 
- aby vedel vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie na veku primeranej 

úrovni. 
Škola posilňuje v rámci disponibilných hodín vyučovanie slovenského jazyka na 1.stupni. 
Na 2. stupni sú zavedené samostatné predmety Tvorivá dramatika  a Rétorika.  
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2. Rozvoj komunikačných schopností žiakov v cudzích jazykoch tak,  
-aby každý žiak podľa spoločného Európskeho referenčného rámca zvládol prvý cudzí 
jazyk (anglický jazyk) na úrovni B1.1  a druhý cudzí jazyk ( nemecký a ruský jazyk) na 
úrovni A1.2.  
V škole  v rámci disponibilných hodín sa anglický jazyk vyučuje od 1. ročníka, od 3. 
ročníka je zvýšená časová dotácia vyučovania angličtiny.  
 

3. Na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením vo všetkých vyučovacích 
predmetoch. 
 

4. Využitie digitálnych technológií vo vyučovacom procese s dôrazom na aplikáciu IKT 
v konkrétnych vyučovacích predmetoch  a rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov 
(používanie počítača na ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií, využívanie 
počítačových aplikácií, elektronické médiá),  ale i na elimináciu negatívnych vplyvov 
využívania IKT na zdravie žiakov. 
 

5. Na rozvoj finančnej gramotnosti, prírodovedných a matematických zručností 
a schopností žiakov. 
Z tohto dôvodu posilňujeme hodinovou dotáciou vyučovanie prvouky, prírodovedy, 
biológie a matematiky. 

 
6. Zavedenie regionálneho pohľadu do vyučovania, uplatnenie regionálnych (historických, 

kultúrnych, prírodovedných) informácií v jednotlivých vyučovacích predmetoch  so 
začleňovaním týchto informácií do slovenského i európskeho kontextu.  
Škola má v rámci disponibilných hodín zvedený samostaný predmet Reginálna výchova 
v 6. ročníku. 
 

7. Na rozvoj spoločenských a občianskych kompetencií, ktoré sa okrem predmetov ŠVP 
vyučujú  v rámci predmetu Spoločenská výchova na 2. stupni. 
 

Hlavné zameranie ŠkVP vyjadruje logo školy. 
 

 Žiak pri otvorenej knihe – je symbolom 
vedomosti, poznatky, múdrosti, ktorú žiak čerpe 
z kníh 

 Socha je symbolom umeleckých zručností-
literárnych, výtvarných, hudobných,..., ktoré si 
žiak  v škole osvojuje 

 Basketbalový kôš symbolizuje športové aktivity 
a zdravý spôsob života žiakov 

 Oblúky a špirály symbolizujú celoživotné 
vzdelávanie žiakov 

 Spodný oblúk je symbolom našej Zemi – prírody 
i spoločnosti, v ktorej škola existuje 
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3. Profil absolventa 

A/ Profil absolventa ISCED 1 

Absolvent primárneho vzdelávania je komplexne pripravený na ďalšie vzdelávanie v základnej 
škole. Má vedomosti, ktoré sú vymedzené v  štátnom vzdelávacom programe.  
Na veku primeranej úrovni: 

 Má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a 
mediálnej gramotnosti, ktoré  bude postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa 
vzdelávania (ISCED2). 

 Vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou v materinskom, štátnom jazyku. Vie 
plynulo prečítať text napísaný v slovenčine a primerane veku mu rozumie. 

Má vytvorené základné študijné návyky. Je relatívne samostatný v základných 
činnostiach spoločenského života. Vo vzťahu k iným je slušný a komunikatívny. Váži si seba i 
druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať.  Dokáže byť tolerantný, snaží sa 
pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob života. Je zdravo sebavedomý. 
Uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. Správa sa kultúrne, 
primerane okolnostiam a situáciám. 

Využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 
každodenných situáciách. Pozná možnosti IKT a vie ich zmysluplne  využívať na veku 
zodpovedajúcej úrovni, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií. Má základy 
uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami. 
  Má základný prehľad o meste Spišské Vlachy (resp. o obci, v ktorej býva) a o blízkom 
okolí – má osvojené základy regionálnej a ľudovej kultúry regiónu Spiš. 

Je pripravený komunikovať  v jednom cudzom jazyku na úrovni A1.1 - rozumie 
najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať (používateľ 
základného jazyka – začiatočník).  

Vie vyhodnotiť vplyv bežných ľudských ekonomických a hospodárskych činností na 
prírodu a životné prostredie. Dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné 
poznatky vo svojej činnosti, v starostlivosti o seba a druhých. 

Vie plávať, vie sa lyžovať a bicyklovať. Pozná dopravné predpisy pre chodcov a cyklistov. 
V doprave mesta Spišské Vlachy sa vie bezpečne správať a orientovať. 

Má schopnosť vnímať umenie, má snahu porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy. Má 
vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo 
svojom živote. 
 

 
B/ Profil absolventa ISCED 2 

Absolvent nižšieho  stredného vzdelávania disponuje   základnými kompetenciami, ktoré 
vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov 
prierezových tém na tomto stupni vzdelávania. 

Absolvent ISCED 2  je komplexne pripravený na ďalšie vzdelávanie v  strednej škole v 
súlade s jeho študijnými predpokladmi a dosiahnutými vzdelávacími výsledkami. Má vedomosti 



 13 

požadované štátnym vzdelávacím programom. Má stabilné študijné návyky, je presvedčený o 
význame vzdelania v spoločnosti a vzdelávania sa. Vie sa orientovať v spoločenskom živote a 
svojom postavení v spoločnosti. Je si vedomý svojich vedomostí a schopností. Je slušný, 
komunikatívny, v diskusii vie slušne  argumentovať. Dokáže hodnotiť vlastné správanie a 
primerane ho korigovať.  

Vie pracovať s prostriedkami IKT a vie ich zodpovedne využívať pre svoje vzdelávacie aj 
spoločenské potreby. Má prehľad o histórii, o prírodných, technických a umeleckých 
zaujímavostiach regiónu a vie ich sprostredkovať svojim kamarátom z iných regiónov. Je 
schopný komunikovať v jednom cudzom jazyku na úrovni A1 až B1 (samostatný používateľ) a 
ovláda základy druhého cudzieho jazyka (A1).  

Má vyhranený názor na vlyv rôznych ľudských činností na prírodu a životné prostredie, 
dokáže sa aktívne a iniciatívne zapojiť do jeho ochrany a zlepšovania. 

Má vytvorené návyky na pravidelné športovanie a aktívnu starostlivosť o vlastné zdravie. 
Má prehľad o závislostiach a je presvedčený o ich škodlivých účinkoch. 

Má prehľad o rodinnej ekonomike a pozná hodnotu peňazí v nadväznosti na pracovné 
ekonomické činnosti. K ľudskej práci a jej výsledkom má potrebnú úctu, rešpektuje majetkové 
práva ostatných. 

Je schopný vnímať umenie, na zodpovedajúcej úrovni mu rozumie. Dokáže aktívne 
ochraňovať umelecké prejavy. 

 
 

4.  Vzdelávacie oblasti  a  prierezové témy      

Vzdelávacie oblasti na 1. a 2. stupni: 
 
Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a hodnoty, 
Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb. 
 
Každá zo vzdelávacích oblastí obsahuje vlastné navzájom prelinajúce sa obsahové a výkonnostné 
štandardy. 
 
Prierezové témy 
 

Sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, stanovujú  a vyjadrujú medzipredmetové vzťahy 

z hľadiska komplexnosti vzdelávania, využívania aplikačných súvislostí a uceleného a logického 

poznania javov v súvislostiach. Predstavujú okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta a sú 

neoddeliteľnou súčasťou základného vzdelávania. Spravidla sa prelínajú cez všetky vzdelávacie 

oblasti a spájajú ich, čím prispievajú ku komplexnému rozvoju žiakov.  

Obsah a zameranie týchto prierezových tém vychádza zo štátnych vzdelávacích programov 
programu pre prvý stupeň ZŠ a pre druhý stupeň ZŠ a z tradícií a zamerania našej školy.  
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Vzdelávací obsah  jednotlivých prierezových tém realizujeme: 
 

 ako integrovanú súčasť  vyučovacích predmetov  

 ako samostatný vyučovací predmet v rámci disponibilných hodín ŠkVP, 

 formou projektov v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme, 

 formou kurzov,  

 formou tematických dní, besied a odborných prednášok, 

 formou tematických týždňov 

 organizovaním Žiackych konferencií. 
 

Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie 
aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód  a foriem práce na vyučovaní. Výber spôsobu a 
času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej predmetovej komisie a je vyznačený 
v učebných osnovách jednotlivých predmetov v rámci ISCED1 a ISCED2. 

 
V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: 
Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Enviromentálna výchova, 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Dopravná 
výchova –výchova k bezpečnosti v cestnej premávke a Ochrana života a zdravia. 
 
V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy: 
Osobnostný asociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia. 
 
 
Charakteristika a hlavné ciele prierezových tém 
 
A/Osobnostný a sociálny rozvoj  (OSR) 

Táto prierezová téma  rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre 
plnohodnotný a zodpovedný život. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie 
na podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre 
spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane. Táto prierezová téma rozvíja 
sociálne zručnosti a etické predpoklady potrebné pre život a spoluprácu v aktuálnej skupine a 
tiež v širšom ľudskom spoločenstve. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k dobrej 
sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi a k prevencii sociálno-
patologických javov. 
Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho sociálnych 
zručností. Žiakov si osvojí tieto kompetencie: 

 dokáťe porozumť sebe a iným a získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým, 

 zvláda vlastné správania, 

 prispieva k formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej, 

 vie slušne  komunikovať a spoluprácovať v tíme, 

 získa základné sociálne zručnosti pre riešenie rôznych situácií, 
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 akceptuje rôzne typy ľudí, vypočuje názory iných, rešpektuje rôzne prístupy k riešeniu 
problémov, 

 uplatňuje základné princípy zdravého spôsobu života a nerizikového správania sa v 
každodennom živote. 

 
Začlenenie témy:  v predmete ŠkVP -  Spoločenská výchova  a prelína všetkými vzdelávacími 
oblasťami, uplatňuje sa vo všetkých vyučovacích predmetoch. 
 
B/ Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) 

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. aj 2. stupni ZŠ je príprava na 
zodpovedné medziľudské (partnerské) vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma je 
zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských 
vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.  

Pri realizácii témy vychádzame zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, zohľadňujúc 
vek žiakov a ich spoločenskú a mentálnu zrelosť. Podmienkou je taktný a citlivý prístup 
pedagóga. Žiak  

 si osvojí základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 
ovplyvňujú vývin jeho osobnosti, 

 získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 
vzťahov - manželstva a rodičovstva, 

 má akceptovať a uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a 
nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote. 

 
Začlenenie témy:  vo všetkých vyučovacích predmetoch, najmä  v slovenskom jazyku 
a literatúre, biológii, v prvouke, vlastivede, v náboženskej a etickej výchove, na triednických 
hodinách a v neformálnych rozhovoroch učiteľa so žiakmi.  
 
C/ Environmentálna výchova (ENV) 

Jej cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, dokázal chápať, analyzovať a hodnotiť 

vzťah medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí.  Uplatňovať ekologické 

aspekty v jednotlivých predmetoch, integrovať prístupy k poznávaniu prírody a vzťahov človeka 

k životnému prostrediu. V oblasti postojov a hodnôt má žiak nadobudnúť schopnosti: 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode, živým organizmom a ich 

prostrediu, 

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktických činností, 

 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia, 
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 rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému 
prostrediu, 

 chápať význam spolupráce pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, 
regionálnej a medzinárodnej úrovni (a v rámci školy aj spolupracovať), 

 vedieť objektívne posúdiť informácie o stave životného prostredia, diskutovať o nich 
a vyjadrovať svoje názory  a stanoviská; 

 využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj v prezentácii vlastnej práce. 
 

Začlenenie témy:  v predmetoch - biológia, geografia, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, 

výtvarná výchova, hudobná výchova, svet práce, fyzika, chémia, občianska náuka, matematika, 

regionálna výchova. 

 

 

D/ Mediálna výchova (MEV) 

Mediálna výchova smeruje k tomu, aby si žiaci osvojili stratégie zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi a vedeli v nich pozitívne myšlienky a odkaz pre ich osobnostný, 

profesijný a sociálny rast. Žiak vie: 

 uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich  

 produktmi,  

 zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, aby žiaci lepšie 
poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom 
orientovali a dokázali selektov  ich produkty podľa toho, ako plnia hlavne  výchovno-
vzdelávaciu a mravnú funkciu),  

 vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií, 

 kriticky posudzovať mediálne šírené informácie, objavovať v nich kladné hodnoty, 
ktoré pozitívne formujú ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež si uvedomovať 
negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom 
eliminovať, 

 tvoriť mediálne produkty, ovládať prácu s televíznym prijímačom, videorekordérom, 
DVD prehrávačom, prácu s CD, internetom, prácu s digitálnou technikou ( fotoaparát, 
televízia...).  

 vystupovať na verejnosti, vyjadriť svoje vlastné zážitky, skúsenosti a postoje 
prostredníctvom médií.  
 

Začlenenie témy:  v predmete ŠkVP -  Spoločenská výchova  a prelína sa v  predmetoch - 

informatika, občianska náuka, slovenský jazyk, cudzie jazyky, náboženstvo, dejepis, výtvarná 

výchova, hudobná výchova,  spoločenská výchova. 

 

 

 

 



 17 

E/ Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  (DOV) 
Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 1. stupňa 

základnej školy. Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, 

na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné  rozvíjať.  

Žiak si osvojí tieto kompetencie: 

 pochopí funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 
právnymi predpismi,, 

 osvojí si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, korčuliar, cestujúci 
(spolujazdec), 

 nauči sa pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 zvládne základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

 pochopí význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 uvedomí si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky. 
 

Začlenenie témy:  

 1. v predmetoch: prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné     

     vyučovanie, matematika, cudzí jazyk, telesná a športová výchova, 

 2. Vychádzky do okolia a exkurzie,  

 3. Škola v prírode, 

 4. Kurz dopravnej výchovy v 4, ročníku - vyučovanie sa realizuje na improvizovanom dopravnom     

     ihrisku v areáli školy formou blokového vyučovania, na DDI, reálne v mestskej premávke za     

     účasti polície, 

 5. Didaktické hry na 1. stupni, účelové cvičenie na 2. stupni. 

 

F/ Multikultúrna výchova (MKV) 

Cieľom tejto témy  je  výchovné a vzdelávacie pôsobenie na žiakov zamerané na rozvoj 
poznania rozličných tradičných a nových kultúr a subkultúr na Slovensku i vo svete, na 
akceptáciu kultúrnej rozmanitosti,  na rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a 
konania vo vzťahu  k iným kultúram – rešpektovanie ich odlišností (jazyk, spôsob života, 
obliekanie, vierovyznanie, ...), na uvedomovanie si vlastných predsudkov a ich postuné 
odstraňovanie. 
Začlenenie témy:  
1. V samostaných predmetoch ŠkVP – regionálne výchova v 6. ročníku a spoločenská výchova     
    v 5. – 9. ročníku 
2. V predmetoch - občianska náuka, náboženská a etická výchova, slovenský jazyk, cudzie jazyky,    
    dejepis, výtvarná výchova, geografia, informatika, biológia.  
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G/ Ochrana života a zdravia  (OČZ) 

Cieľom tejto prierezovej témy je motivovať žiakov k aktívnej a vedomej eliminácii 
nepriaznivých civilizačných vplyvov a k záujmu o zdravý spôsob života. Ďalej pripraviť žiakov na 
zvládnutie mimoriadnych situácií v škole (požiar, poruchy v dodávkach vody, elektrickej energie, 
tepla). Obsah učiva je orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a 
ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, 
ale i v ohrození terorizmom a cudzej moci. Ochrana života človeka a jeho zdravia zahŕňa  
postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na:  

 ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách (civilná ochrana), 

 zdravotnú prípravu, 

 dopravnú výchovu, 

 orientáciu, pohyb a pobyt v prírode. 
 

Začlenenie témy:  

1. Vo  vyučovacích predmetoch - telesná a športová výchova, biológia, prvouka, prírodoveda,    

    chémia, fyzika, geografia, mladý záchranár (VOP1 v 8. ročníku), športová výchova (VOP2 v 8.    

    ročníku). 

2. Účelové cvičenia na 2. stupni a didaktické hry na 1. stupni. 

3. Téma je zaradená aj do programu exkurzií, školských výletov, do programu školy v prírode.  

 

H/ Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RGV) 

Vzdelávacia  činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 
históriu, pamätné miesta, kultúru, zvyky a tradície, povesti, piesne, prírodné krásy 
a zaujímavosti vlastnej obce, regiónu Spiš i Slovenska.  

 
Začlenenie témy:  
1. Táto prierezová téma je začlená do  vyučovacích predmetov na 1. stupni- najmä vlastiveda,    
    slovenský jazyk, prvouka, prírodoveda, hudobná a výtvarná výchova, pracovné vyučovanie,     
    v nadväznosti na vhodné aktuálne preberané témy.  
2. V  samostatnom vyučovacom predmete ŠkVP- „Regionálna výchova“   v 6. ročníku s dôrazom       
    na ľudové tradície (tanec, spev, nárečie), regionálne prírodopisno-geografické osobitosti    
    nášho regiónu. 
3. V predmete Dejepis v 9. ročníku - história nášho regiónu a historické udalosti  Slovenska (SNP,    
    2.   svetová vojna,...), eliminácia extrémistických prejavov. 
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5. Pedagogické stratégie- metódy a formy  
 

Hlavnou úlohou školy je vzdelávať a vychovávať žiakov tak, aby boli dobre pripravení 
vzdelávať sa na vyššom stupni školy a súčasne boli dobre pripravení na praktický život.  K tomu 
sú prispôsobené pedagogické stratégie, metódy a formy práce pedagógov, aby boli dosiahnuté 
vzdelávacie i výchovné ciele  podľa jednotlivých vyučovacích predmetov a vyučovacích tém. 
Vyučovacie metódy primerane rešpektujú úroveň a zloženie žiakov v triede. Dôsledne 
rešpektujú požiadavku na bezpečnú prácu a ochranu zdravia žiakov. 
  
Hlavné pedagogické stratégie školy 
 

 sú zamerané na zmenu štýlu výučby pedagógov, na vzbudenie záujmu o učenie žiakov, 

 dôraz  sa kladie  na výber základného učiva, prostredníctvom ktorého učitelia dosiahnu 
stanovené ciele, na využívanie medzipredmetových vzťahov vo výučbe (prierezové 
témy), 

 cieľom vyučovania nie je len učivo, ale rozvoj kompetencií  žiakov, aby vedeli poznatky 
využiť v praktickom živote, 

 výber metód a foriem  práce na vyučovaní je zameraný na aktívne učenie, na zážitkové 
učenie, objavovanie, pozorovanie,  uvažovanie, diskusie a argumentovanie, na 
využívanie digitálnych technológií (ako vyberať informácie a vyhľadávať správne zdroje),  

 nezastupiteľné miesto majú exkurzie, laboratórne práce a praktické vyučovanie, 
vyučovanie v ucelených obsahových blokoch,  samostatné a tímové projekty, dlhodobé 
samostatné práce a ich prezentácia, 

 dôraz sa kladie na tímovú prácu a úzku spoluprácu vyučujúcich v rámci metodických 
orgánov.  
Snahou školy je individualizovať vzdelávanie (neučiť žiakov všetko). Škola kladie dôraz na 

minimalizáciu počtu žiakov v triedach a vytvára vyučovacie skupiny s nižším počtom žiakov v 
súlade s požiadavkami jednotlivých vyučovacích predmetov, rešpektujúc  ekonomické možnosti 
školy.  

Pedagogické stratégie sú podrobnejšie rozpracované v učebných osnovách jednotlivých 
vyučovacích predmetov. 
 
 
 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ŠVVP) 

Pre žiakov so ŠVVP ponúka škola vzdelávanie, ktoré rešpektuje ich diagnostikované 
poruchy učenia a   ich oprávnené špeciálne vzdelávacie potreby odporúčané CPPPaP.  

 Personálne je škola pripravená na vzdelávanie primeraného počtu žiakov so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami, 4 pedagogickí zamestnanci majú svoju aprobáciu rozšírenú 
o špeciálnu pedagogiku. V škole je vytvorená funkcia špeciálneho pedagóga., ktorý koordinuje 
prácu ostatných pedagógov a zabezpečuje písomnú  agendu týchto žiakov. Taktiež v škole 
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pracuje Metodické združenie pedagógov, ktoré sa zaoberá špecifikami vyučovania žiakov so 
ŠVVP a SZP.  Počet žiakov so ŠVVP kolíše v rozmedzí  od 25 až do 40 žiakov. 

Zaradenie žiaka do špeciálneho vzdelávacieho programu sa riadi štandardnými postupmi 
(diagnostika, informovaný súhlas rodiča, vyšetrenia, individuálny  vzdelávací plán). Žiaci so ŠVVP 
sa  vzdelávajú formou integrácie v bežnej triede s individuálnym vzdelávacím programom. Podľa 
možností školy a podľa diagnostikovanej poruchy žiakov je spravidla na hodinách slovenského 
jazyka a matematiky prítomný učiteľ s aprobáciou špeciálna pedagogika, ktorý je nápomocný 
vyučujúcemu pri práci s týmito žiakmi.  

 
Žiaci so ŠVVP majú v rámci školského vzdelávacieho programu zavedený predmat  

Rozvíjanie špecifických funkcií  (RŠF) 1 – 2 hodiny týždenne so špeciálnym pedagógom, kde žiaci 
pracujú s programom DYSCOM a rôznymi kompenzačnými pomôckami. Žiaci 5. ročníka so ŠVVP 
si môžu vybrať predmet RŠF namiesto predmetu ŠkVP „Tvorivá dramatika“ a žiaci so ŠVVP v 7. 
ročniku si majú možnosť si vybrať voliteľný predmet RŠF a ANJ1 namiesto druhého cudzieho 
jazyka. 
Snahou školy je zabezpečiť pre týchto žiakov aj  asitentov.  

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytujeme primeraná starostlivosť 
najmä v oblasti materálneho zabezpečenia vzdelávania a v oblasti organizačnej.  

Aj žiakom s nadaním vieme poskytnúť individuálnu starostlivosť podľa individuálneho 
vzdelávacieho plánu pri začlenení žiaka do bežnej triedy.  
 
 
 
 

III.  Školský učebný plán, učebné osnovy 
 

 
 
 
Učebný plán je súčasťou IŠkVP a je rozpracovaný v nadväznosti na rámcové učebné 

plány: 
1.  Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie schváleného MŠVVaŠ 

SR dňa 06. 02. 2015 pod číslom 2015 – 5129/1758:1 – 10A0 s platnosťou od 01.09.2015.  
 
2. Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie schváleného 

MŠVVaŠ SR dňa  06.02. 2015  pod číslom 2015 - 5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej 
školy s platnosťou od 01.09. 2015 s určením celkového týždenného počtu vyučovacích hodín pre 
príslušný stupeň a  ročník školského vzdelávacieho programu.  

 
Je zostavený tak, aby bola zachovaná postupnosť a nadväznosť obsahu vzdelávania 

jednotlivých vyučovacích predmetoch. Obsahuje vzdelávacie oblasti a zoznam povinných i 
voliteľných vyučovacích predmetov. Pri výbere voliteľných predmetov a zadeľovaní týždenného 
počtu hodín sme vychádzali zo stanovených cieľov a zamerania školy. 
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 Školský  rámcový učebný plán – ISCED 1 

Poznámky k učebnému plánu pre ISCED1:        

       1.  Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa realizuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR    
             č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení Vyhlášky MŠ VVaŠ SR  č. 224/2011 Z. z.  a to     
            na vyučovanie : 

 anglického jazyka,  náboženskej a etickej výchovy, 

 informatiky,   

2. Výtvarná výchova, pracovné vyučovanie sa vyučujú v blokoch. 

3. Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk sa žiaci učia v  1. a 2. ročníku v rámci disponibilných 
hodín ako novovytvorený predmet a ako povinný  predmet  od 3. ročníka. 

4. Škola organizuje  pre žiakov kurzy:  

 Lyžiarsky kurz v 2. Ročníku v rámci predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCOVA. 

 Plavecký kurz - základný kurz plávania  v 3. ročníku v rámci predmeru TSV. 

 Škola v prírode -    V 3. ročníku v rámci predmetu PRŔODOVEDA 

 Dopravný kurz  -  V 4. ročníku v rámci predmetu VLASTIVEDA 

5. Žiaci so ŠVVP sa vzdelávajú podľa taktiež podľa tohto učebného plánu v súlade 

s odporúčaniami CPPPaP. 

6. Podľa tohto  školského rámcového učebného plánu  škola postupuje od 01. 09. 2015  

postupne od 1. ročníka. 

 
Vzdelávacia oblasť 

 
Vyučovací predmet 

     1. 
ročník 

2.  
ročník 

3. 
ročník 

4.  
ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8 7 7 

Anglický jazyk 0+1 0+2 3+1 3+1 

Matematika a práca 
s inf. 

Matematika 4 4+1 4+1 4 

Informatika   1 1 

 
Človek a príroda 

Prvouka 1+1 2   

Prírodoveda   1 2 

Človek a spoločnosť Vlastiveda   1 2 

 
Človek a hodnoty 

Etická a náboženská 
výchova 

1 1 1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   1 1 

 
Človek a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 
Zdravie a pohyb Telesná a športová  

výchova 
2 2 2 2 

 
Spolu: 

  
20+2 

 
20+3 

 
23+2 

 
5+1 



 22 

Školský rámcový učebný plán - ISCED 2 
 

 

 

 

 

 
Vzdelávacia oblasť 

 
Vyučovací predmet 

 
5. ROČNÍK 

 
6. ROČNÍK 

 
7. ROČNÍK 

 
8. ROČNÍK 

 
9. ROČNÍK 

 
Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5 

Tvorivá dramatika 1  1   

Rétorika      

Anglický jazyk 3 + 1 3 + 1 3 3 +1 3 + 1 

Cudzí jazyk 2/ RŠF+CJ1   2/2 2/2 2/2 

Matematika a práca 
s informáciami. 

Matematika 4 4 4 4 5 

Informatika 1 1 1 1  

 
Človek a príroda 

Fyzika  2 1 2 1 

Chémia   2 2 1 

Biológia 2 1 + 1 2 1 1 

Regionálna výchova  1    

 
Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 + 1 

Geografia 2 1 1 1 1 

Občianska náuka  1 1 1 1 

 
Človek a hodnoty 

Náboženská výchova/ 
Etická výchova 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Spoločenská výchova 1 1 1 0 1 

 
Človek a svet práce 

      

Technika 1 1 1 1 1 

     

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1  

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 

 

Spolu 
  

24 + 3 
 

25 + 4 
 

26 + 4 
 

27 + 3 
 

25 + 5 
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Poznámky k učebnému plánu pre ISCED2:    

1.  Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa realizuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení Vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 224/2011 Z. z.  a to: 
A/ na vyučovanie anglického jazyka,  náboženskej a etickej výchovy, informatiky,  
techniky, telesnej a športovej výchovy. 
B/ na laboratórne práce a overovanie praktických zručností z prírodovedných predmetov 
(chémia, fyzika, biológia). 

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší 
ako 30, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.  
V 9. ročníku  je týždenný počet vyučovacích hodín 32 z dôvodu zavedenia predmetov      
Praktické cvičenia zo slovenského jazyka a Praktické cičenia z matematiky. Tieto  
predmety sa  vyučujú popoludní. 

3. Pre žiakov 7. – 9. ročníka škola ponúka vyučovanie 2. cudzieho jazyka (ruský jazyk, 
nemecký jazyk), Rozvíjanie špecifických funkcií (1 hod) pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením (žiaci so ŠVVP)  a predmetom ANJ s časovou dotáciou 1 hod. týždenne 
(resp. každý 2. týždeň).  

4. Vyučovanie 2. cudzieho jazyka bude zriadené pre minimálne 8 žiakov. 
5. Výtvarná výchova, technika, VOP1, VOP2 sa vyučujú v blokoch.  
6. Predmet Regionálna výchova  sa vyučuje v dvohodinovom bloku každý druhý týždeň. 
7. V rámci predmetu telesná a športová výchova škola organizuje plavecký kurz v 3. a 6. 

ročníku, lyžiarsky kurz v 2. a 7. ročníku, pobyt v prírode – ochrana človeka a prírody v 5. 
ročníku. 

8. V rámci predmetu Anglický jazyk škola organizuje Intenzívny kurz anglického jazyka v  
9. ročníku s anglickým lektorom. 

9. Žiaci so ŠVVP sa vzdelávajú podľa taktiež podľa tohto učebného plánu. 
10. Disponibilné hodiny sú použité na dotvorenie školského vzdelávacieho programu, a to:   

            a) Na zvýšenie časovej dotácie povinných vyučovacích predmetov, ktoré rozširujú a  
                prehlbujú obsah týchto predmetov zameraný na rozvoj príslušných kompetencií žiakov.  
             b) Na zaradenie nových vyučovacích predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a           
             c) Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími     
                 potrebami. 
 
Podľa tohto školského rámcového učebného plánu  škola postupuje od 01. 09. 2015  postupne 

od 5.ročníka. 
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Učebné osnovy 
 

Učebné osnovy (ďalej UO)  pre ISCED 1 a ISCED 2 sú samostatnou prílohou školského 
vzdelávacieho programu, sú vypracované: 
a)  pre všetky povinné vyučovacie predmety ŠVP – obsahujú názov predmetu, ročník, stupeň 
vzdelania, vzdelávaciu oblasť, časovú dotáciu predmetu na celý školský rok a obsah vzdelávania 
rozčlenený na jednotlivé tematické celky a témy vrátane predpokladanej hodinovej dotácie. 

V predmetoch Slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni, Prvouka, Anglický jazyk na 1. a 2. 
stupni, Matematika na 1. a 2. Stupni je zvýšená hodinvá dotácia na posilnenie týchto 
predmetov. V UO sú zaznamenané zmenené výkony zamerané na rozvoj príslušných 
kompetencií žiakov. 
b)  pre nové vyučovacie predmety vytvorené v rámci disponibilných hodín – obsahujú 
chrakteristiku vyučovacieho predmetu, ciele, výchovno-vzdelávacie stratégie, rozsah a obsah 
vyučovacieho predmetu, učebné zdroje, podmienka hodnotenia a klasifikácie. 
 
Poznámka:  Učebné osnovy ISCED 1 a ISCED 2 sú samostatnou prílohou IŠkVP a vypracované 
podľa nasledujúceho vzoru.  
 

Učebné  osnovy  z  predmetu  ....................................... 
v ....... ročníku základnej školy 

 
Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 
sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 
predmet  ............., schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom  
..................  s platnosťou od 01.09.2015. 
  
Rozsah vyučovania predmetu:      .....  VH týždenne,   ..... VH  za školský rok 
Vzdelávacia oblasť 
Tematický celok:   

Názov témy   Počet hodín   Použitie prierezových tém 

   

   

   

 
 
 
 
 

Skratky použitých prierezových tém: 
Environmentálna výchova (ENV), Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RGV), Dopravná 
výchova (DOV), Ochrana života a zdravia (OČZ), Mediálna výchova (MEV), 
Multikultúrna výchova (MKV), Finančná gramotnosť (FIN), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPPZ), Osobnostný 

a sociálny rozvoj (OSR), Výchova k manželstvu a rodičovstvu ((VMR).  
 
Hodnotenie predmetu:  
 
V Spišských Vlachoch ....................                                                                Vedúci PK,MZ  
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A/ Na 1. stupni :  
Primárne vzdelanie žiak  získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym 
postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy.  
Dokladom o získanom stupni vzdelaniaje vysvedčenies doložkou: „ Žiak získal primárne 
vzdelanie“. 
 
B/ Na 2. stupni: 
Nižšie stredné vzdelanie žiak  získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy absolvovaním 
posledného – 9.  ročníka základnej školy.  
Dokladom o získanom stupni vzdelaniaje vysvedčenies doložkou: „ Žiak získal nižšie stredné 
vzdelanie“. 
 

 

 

 
 

Silnou stránkou školy je  stabilný pedagogický zbor, ktorý je ochotný plniť úlohy nad 
rámec pracovnej náplne a ktorý je garantom odbornosti vyučovania. Vyučovanie  zabezpečujú 
kvalifikovaní učitelia, ktorých počet sa pohybuje v rozmedzí 25 – 30 ( s prvou resp.  druhou 
atestáciou, bez prvej atestácie sú zatiaľ dvaja učitelia). V škole pôsobia učitelia, ktorí si rozšírili  
aprobáciu o tretí vyučovací predmet, ďalej učitelia s kvalifikáciou na prácu so žiakmi so 
špeciálno-výchovnovzdelávacími potrebami alebo so žiakmi s mentálnym postihnutím.   V škole 
Výchovnú činnosť  prevažne žiakov 1. stupňa v ŠKD v mimovyučovacom čase zabezpečujú tri 
vychovávateľky. 
      Niekoľko rokov v škole pôsobí asistent učiteľa, ktorý je priamo na vyučovacích hodinách 
učiteľovi nápomocný v individuálnej starostlivosti o žiakov so ŠVVP. 
 Ako dlhodobo veľmi úspešnú hodnotí škola prácu výchovného poradcu, prácu 
koordinátora prevencie drogových závislostí a prevencie sociálnopatologických javov, 
koordinátora IKT, koordinátora enviromentálnej výchovy a zdravého spôsobu života, 
koordinátora rodinnej výchovy a koordinátora medzinárodných partnerstiev. Je zavedená aj 
funkcia koordinátora finančnej gramotnosti. Veľmi významnou je činnosť  metodických orgánov 
v škole, ktoré  sú poradnými orgánmi riaditeľa školy a ktoré sú garantom správnosti a odbornosti 
výchovnovzdeláívacieho procesu a zodpovedajú za rôzne aktivity v rámci MZ a PK. 

IV.  SPÔSOB UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVNIA 

V.  PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE 
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 Škola  nemá ustanovenú funkciu školského psychológa, má však ustanovenú  funkciu 
špeciálneho pedagóga.  

V pracovno-právnych vzťahoch s pedagogickými zamestnancami škola preferuje 
pracovné zmluvy na plný úväzok a na dobu neurčitú, zamestnávanie externých pedagogických 
zamestnacov je  výnimočné (učitelia náboženskej výchovy). 
 

 

 
Škola využíva priestory piatich pavilónov, telocvičňu a prízemnú budovu. Okrem 

kmeňových učební majú žiaci k dispozícii dve odborné učebne cudzích jazykov, hudobnej 
výchovy, biológie s chémiou, informatiky (učebňa kontinuálneho vzdelávania), laboratórium 
fyziky, učebňu špeciálnej pedagogiky, polytechnickú učebňu na pracovné vyučovanie a techniku, 
kuchynku. Žiaci majú k dispozícii veľký školský dvor. V lete 2014 sa v spolupráci s Rodičovským 
združením ROSA začalo s budovaním outdoorovej učebne na školskom dvore.  

Pavilón D, v ktorom sú umiestnené učebne pre žiakov 1. stupňa je komplexne zateplený. 
Potrebné údržby a rekonštrukcie sa vykonávajú priebeže. V minulosti bol opravený 

protišmykový náter podlahy v hale telocvične, v štyrochoch pavilónoch boli čiastočne vymenené 
okná a zároveň v nich bola vykonaná komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, taktiež boli 
zrekonštruované hygienické zariadenia vo všetkých pavilónoch, v telocvični sa uviedli do 
prevádzky sprchy, vymenili sa okná a kompletne sa zrekonštruovala elektroinštalácia 
s osvetlením cvičebného priestoru, priebežne sa vymieňajú najpoškodenejšie podlahy učební 
a ďalších miestností. Odstránil sa hroziaci havarijný stav na komíne ústredného kúrenia, viackrát 
sa opravovali premokajúce ploché strechy, kompletne sú vymenené dažďové žľaby a zvody na 
všetkých budovách, ale opätovne potrebujú opravu. Boli opravené podlahy v administratívnej 
časti a v zborovni, zmenilo sa usporiadanie kancelárií. V minulých rokoch bola zateplená strecha 
v dvoch pavilónoch.  

Škola má uzatvorenú dohodu o výrobe a dodávke tepla s firmou KOOR – táto firma 
prevzala úlohy vo výrobe a distribúcii tepla do priestorov školy, vybudovala vlastnú kotolňu 
s modernou technológiou výroby tepla, dodávateľská firma kompletne vymenila vonkajšie 
rozvody ústredného kúrenia.  

V lepšom stave je oplotenie, ktoré sa vybudovalo pozdĺž celého pozemku školy popri 
Komenského ulici a na hranici so susedným pozemkom pri prízemnej budove. Jednoduchým 
oplotením sa zreteľne označila hranica pozemku s cirkevnou školou. Školský areál sa  na noc 
zamyká. V nevyhovujúcom stave sú spojovacie chodníky, naviac boli čiastočne poškodené pri 
zakladaní nových rozvodov ÚK. Striešky nad chodníkmi sú z azbestovej krytiny a postupne 
dosluhujú. Poškodená je podlaha v niektorých učebniach, chýbajú sokle na budovách čo spolu 
s neexistujúcou dažďovou kanalizáciou stále spôsobuje podmáčanie budov a riziko statických 
porúch. Ploché strechy sú pravidelným zdrojom takmer havarijných situácií, keď takmer každý 
rok sa na niektorej z nich vyskytne porucha a presakujúca dažďová voda poškodzuje  omietku 
s následným výskytom plesne stien. Nie je dokončená autobusová zastávka, naďalej sa vyskytuje 
sporadické poškodzovanie parkovej zelene, budov (najmä dažďových zvodov, fasád a okien) 

VI.  PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 
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a ďalšieho majetku školy neorganizovanými návštevníkmi či skupinami mládeže vo večerných 
a nočných hodinách.  

V prevádzke sú systémy na monitorovanie teploty v miestnostiach dvoch pavilónov a  
monitorovanie spotreby vody a elektriny v telocvični. 

Na pomerne dobrej úrovni je materiálne vybavenie kabinetov učebnými pomôckami. 
K dispozícii máme dostatok učebných pomôcok na väčšinu  vyučovacích  predmetov, ich 
používanie je limitované najmä nevhodným umiestnením kabinetov a  počtom odborných 
a špecializovaných učební. Pociťujeme potrebu zlepšenia materiálneho a priestorového 
vybavenia na vyučovanie jazykov (najmä s ohľadom na vyučovanie druhého cudzieho jazyka), na 
polytechnickú učebňu,  učebne so špeciálnymi pomôckami pre žiakov s ŠPP, ale aj na vyučovanie 
ostatných predmetov, v ktorých sa doteraz s odbornými učebňami neuvažovalo (matematika, 
slovenčina, dejepis, ...). Škola má na vyučovanie k dispozícii 11 interaktívnych pracovísk.  

Na veľmi dobrú materiálnu úroveň sa podarilo posunúť aj školskú jedáleň. Je vybavená 
modernými technológiami na výrobu jedál aj na umývanie použitého riadu. Vnútorné 
usporiadanie a stanovené technologické postupy dôsledne spĺňajú normy HACCP. Na dobe 
zodpovedajúcu úroveň sme upravili suterénne skladové priestory. Pretrvávajúcim problémom je 
vzlínajúca voda. Na komunikáciu so ŠJ (prihlasovanie na obedy) sa dajú použiť prostriedky IKT. 
 

 
      VII.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ    

 

 
 

Oblasť bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je personálne zabezpečená externým 
kvalifikovaným zamestnancom, technikom BOZP a PO.  Škola priebežne vytvára bezpečné a 
zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie aj v techologických priestoroch 
(kabinety, kuchyňa, kotolňa ...). 

Pravidelne sa vykonávajú kontroly jednotlivých pracovísk, dbáme na vykonanie 
predpísaných revízií technických zariadení.. Určené technické zariadenia sú v zákonných 
termínoch podrobované technickým prehliadkam a revíziám. Nedostatky z revízií a kontrol sú 
prednostne odstraňované.  

Zamestnanci školy sa pravidelne zúčastnujú školení k bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a k požiarnej ochrane. Žiaci sú k týmto témam poučovaní na triednických hodinách na 
začiatku školského roka, na vyučovacích predmetoch so zvýšeným rizikom v tejto oblasti, ako aj 
pred každým podujatím mimo areálu školy (exkurzie, výlety, kultúrne a športové podujatia ...). 
Písomná informácia o zabezpečení ochrany zdravia žiakov je súčasťou každej prípravy takéhoto 
školského podujatia. 

Od 1.9.2014 je rozšírený počet lekárničiek v škole na všetky rizikovejšie úseky- 
telocvičňa, ŠKD, pracovisko školníka, pracovisko školskej kuchyne  vrátane  odborných učební 
chémie, techniky.  

Na zabezpečenie lekárskeho pracovného dozoru má škola uzatvorenú dohodu 
s akreditovanou firmou. 
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VIII. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

  
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na 3 oblasti: 
 
                  1. Hodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov. 
                  2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov. 
                  3. Hodnotenie školy. 
 
 

1. Hodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov 

Všeobecné zásady hodnotenia úrovne vedomostí a správania žiakov 

Cieľom hodnotenia výchovných a 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 a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je pozitívna motivácia, 
ale i rešpektovanie práce žiakov s chybou. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 
vychádzame  z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu (Metodický pokyn 
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č.  
19/2015 na  hoídnotenie a kolasifikáciu žiakov s menrálnym postihnutím v prípade,že škola 
zriadi špeciálne triedy. 
 
„Žiak, ktorého nikdy nepožiadame, aby urobil to čo nedokáže, nikdy neurobí to čo dokáže.“ 
                                                                                                                        ( John. S. Hill) 
 
 

Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje v súlade s MP týmito stupňami: 

 

Výborný (1) –  Žiakovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ichpohotovo využívať pri rôznych (intelektuálnych, motorických, praktických) činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené poznatky a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné až originálne. 

Chválitebný (2) – Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činností. Uplatňuje osvojené poznatky 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má občas 
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nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky 

jeho činnosti sú kvalitné bez väčších nedostatkov. 

Dobrý (3) –Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitostipodľa  
učebných osnov a pri ich využívanímánepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva  pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s pomocou učiteľa opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky 

jeho činnosti sú menej kvalitné. 

Dostatočný (4) –Žiak má závažné medzeryv celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, 
a zákonitosti   podľa učebných osnov ako aj v  ich využívaní. Pri riešení teoretických 
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 
nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny a písomný prejav  má 
často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou 
učiteľa opraviť.  
Nedostatočný (5) – Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, 
má v nich závažné medzery, preto  ich nedokáže využívať.  Pri riešení teoretických 
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 
nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 
činnosti a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s 
pomocou učiteľa. 

 
Triedny učiteľ informuje zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka prostredníctvom 
žiackej knižky, EŽK, formou osobného pohovoru, konzultačných dní a triednych zasadnutí RZ. 
 
 
Základné pravidlá hodnotenia žiakov 
 

 Hodnotiť individuálny pokrok a napredovanie žiaka, hlavne pri hodnotení žiakov so ŠVVP, 
poradiť žiakovi ako môže dosiahnuť lepšie výsledky pri problémoch v učení. 

 Žiakov so ŠVVP hodnotiť na základe odporúčania CPPPaP. 

 Klasifikovať len prebraté a precvičené učivo. 

 Hodnotiť a klasifikovať vzdelávacie výstupy  žiaka podľa stanovených kritérií - platnej 
klasifikačnej stupnice. 

 Viesť žiaka k sebahodnoteniu (výsledkov vlastnej práce). 

 Včas žiakom oznámiť termín písomných a kontrolných prác, testov, skúšok,...  

 Pred písaním kontrolných a písomných prác trvajúcich viac ako 25 minút zopakovať 
učivo.  

 Výsledky skúšnia oznámiť žiakom čo najskôr. 
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 Umožniť žiakom opravu písomnej práce, ak o to požiada (na základe vlastnej aktivity). 

 Pri skúšaní minimalizovať stres žiakov. 

 V predmete, ktorý vyučuje viac učiteľov sa  stupeň klasifikácie určuje dohodou všetkých 
vyučujúcich. 

 Záverečnú klasifikáciu neurčovať na základe aritmetického priemeru (rôzna váha 
známok), ale pristupovať k hodnoteniu celkových vzdelávacích výsledkov a postojov 
žiaka k učeniu a plneniu svojich povinností (hodnotí sa kognitívna, psychomotorická 
a afektívna oblasť výstupov žiaka). 

 
 
Základné kritéria hodnotenia 
  

 Konkrétnosť a objektivita hodnotenia. 

 Zrozumiteľné a jednoznačné hodnotenie. 

 Pravidelnosť hodnotenia. Priebežné hodnotenie. 

 Hodnotenie má výpovednú hodnotu k určitému výkonu. 
 

Ktitériá hodnotenia zameriavame na to, či žiak zvládol v danom ročníku z jednotlivých 
predmetov stanovený vzdelávací (obsahový a výkonový) štandard.  
 
Učitelia uplatňujú jednotné kritéria hodnotenia písomných skúšok na základe percentuálnej 
úspešnosti takto: 
 
 

 
Výborný             100 % - 90 %       Dostatočný         50 % - 25 % 
Chválitebný         90 % - 75 %                              Nedostatočný     25 % -  0 %      
Dobrý                    75 % - 50 % 
 

 
 
Špecifiká v hodnotení predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, prírodovedných 
predmetov – laboratórne cvičenia, podobne špecifiká hodnotenia žiakov so ŠVVP sú uvedené 
v plánoch práce metodických orgánov. 
  
 
Slovné hodnotenie, klasifikácia 
Jednotlivé vyučovacie predmety sa môžu hodnotiť slovne alebo klasifikovať známkou. 
Preferovaným spôsobom je klasifikácia známkou. Spôsob hodnotenia na návrh vedúcich 
metodických orgánov, schvaľuje  pedagogická rada na začiatku školského roka v období príprav 
plánov práce metodických orgánov.  
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Všeobecný spôsob hodnotenia  jednotlivých predmetov prijatý pedagogickou radou pri tvorbe 
IŠkVP: 
 

 
1.  V prvom ročníku  -  slovné hodnotenie. 
2.  V druhom ročníku – kombinácia hodnotenia  známkou a slovného hodnotenia výchovných     
     predmetov. 
3.  V 3. – 4. ročníku – hodnotenie známkou všetkých predmetov ŠVP. 
4.  V 5. – 9. ročníku -  hodnotenie známkou všetkých predmetov ŠVP s výnimkou predmetu  
                                   Technika, Svet práce a Etická výchova, ktoré sa hodnotia slovom:  
                                      absolvoval/ neabsolvoval 
 5. Všetky novo-zavedené predmety ŠkVP na 1. a 2. stupni v rámci disponibilných hodín sa     
     hodnotia slovom:     absolvoval/ neabsolvoval.    
 
 
 

 
 
Formy  skúšania a prostriedky hodnotenia , ktoré v škole využívame: 
 
a) Formy skúšania 

 Ústna, písomná a praktická skúška. 

 Kombinácia ústnej a písomnej skúšky, resp. praktickej skúšky. 

 Individuálne, skupinové a frontálne skúšanie. 
 

b) Prostriedky hodnotenia 
 Školská písomná práca, tematická písomná práca, vedomostný test, bleskovky, desťminútovky, 
 doplňovačky, diktát, slohová práca, esej, domáca úloha, grafická úprava zošita, žiacky projekt, 
 prezentácie s využitím rôznych prostriedkov IKT, praktická úloha – experiment, portfólio žiaka. 
 
Hodnotenie správania 

Pravidlá pri hodnotení správania sa žiakov sú uvedené v školskom poriadku a sú  
rozpracované v súlade s Metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 
základnej školy.  

 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Samostatnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je každoročne vypracovaý 
Plán riadiacej, hospitačnej a kontrolnej činnosti, ktorý je v súĺade  s pedagogicko.organizačnými 
pokynmi na príslušný školský rok. 
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Škola má taktiež osobitne spracované Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov č. 08/2010 s § 52 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v ktorom sú stanovené kritéria hodnotenia 
pedagogických zamestnancov. 

Bodový systém hodnotenia práce sa používa pri stanovovaní pohyblivej zložky platu 
pedagogického zamestnanca.  

Vedúci pedagogický zamestnanec sa pri svojom hodnotení práce pedagogického 
zamestnanca opiera o informácie získané vlastným pozorovaním počas hospitácií a kontrol, 
riadených rozhovorov, z oficiálnych výsledkov žiakov, z výsledkov porovnávacích didaktických 
testov, z osobných vyjadrení rodičov žiakov, zo stanovísk rodičovskej organizácie a iných zdrojov.   

 
Pri hodnotení práce pedagogických zamestnancov sa zameriavame do týchto oblastí: 
 

 dosiahnuté výsledky žiakov - prospech v ďalších pedagogických súvislostiach 
- výsledky v predmetových žiackych súťažiach 
- úspešnosť v porovnávacích didaktických testoch 
- úspešnosť prijatia na vyšší stupeň vzdelávania 
- správanie  

 odborný pedagogický rast - účasť na školeniach, kurzoch a ďalšom vzdelávaní 
     - neformálne vzdelávanie 
     - vlastné učebné pomôcky, učebné texty 
     - osobná aktívna účasť na súťažiach a prehliadkach 

 formálna stránka vyučovania - inovačné a netradičné prístupy vo vyučovaní 
     - používanie učebných pomôcok 
     - využívanie IKT na vyučovaní 
     - časové využitie vyučovacej hodiny, dochvíľnosť 

 vzťah ku škole   - ochota preberať a plniť pracovné úlohy 
     - reprezentácia a propagácia školy na verejnosti  
     - spolupráca s rodičmi žiakov 

- mimovyučovacie podujatia pre žiakov, rodičov,    
  kolegov 

  

3. Hodnotenie školy 

Hodnotenie školy sa za každý školský rok vykonáva v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 
Z.z o štruktúre a obsahu správ o o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení. Cieľom týchto správ  sú informácie o výsledkoch v uplynulom 
školskom roku. V správe sa hodnotí plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy, plnenie 
cieľov štátneho i školského vzdelávacieho programu.  

 
Okrem popisných informácií hodnotiacich aktuálny stav úrovne výchovnovzdelávacej 

práce vlastné hodnotenie školy je zamerané na  tieto oblasti: 
 
- ciele, ktoré si škola stanovila vo svojom koncepčnom zámere, 
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- materiálno-technické, organizačné, spoločenské a iné podmienky  vzdelávania, 
- celkové hodnotenie  školy a jej pôsobenia v meste zriaďovateľom, žiakmi a ich  
  zákonnými zástupcami, učiteľmi a školskými zamestnancami, 
- spločenské prostredie, klíma školy, 
- vyučovací proces, metódy a formy vyučovania, výsledky vzdelávania, 
- úroveň riadenia, 
- iné oblasti života školy. 

 
Hodnotiacim kritériom je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a zriaďovateľa s výsledkami školy 
aj so spôsobom ich dosiahnutia. 

 
Nástrojmi na zisťovanie stavu úrovne školy sú:  
 

 dotazníky pre žiakov, rodičov, absolventov školy,  učiteľov a iné zainteresované 
osoby,  

 hospitácie, pracovné semináre pedagogických zamestnancov, 

 analýza úspešnosti žiakov na vyšších kolách predmetových súťaží, 

 výsledky žiakov v celoslovenskom testovaní i medzinárodných meraniach, 

 analýza študijných výsledkov absolventov na stredných školách, 

 SWOT analýzy jednotlivých oblastí života školy spracované internou komisiou 
alebo nezávislým audítorom. Takéto hodnotenie sa vypracúva sporadicky - buď 
ako komplexné, alebo čiastkové so zameraním na konkrétny problém a slúži 
k skvalitneniu rozhodovacích procesov v riadení školy. Pokyn na spracovanie 
takéhoto hodnotenia vydáva riaditeľ.  

 
 
 
 

           IX.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
a odborných zamestnancov 

 

 
 

Škola podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré vplýva na 
celkovú úroveň výchovnovzdelávacieho procesu v škole. Škola má vytvorený plán kontinuálneho 
vzdelávania, ktorý sa každoročne aktualizuje a  ktorý priamo vyplýva    z potrieb školy  

Vzdelávanie učiteľov je zamerané predovšetkým na zdokonaľovanie profesijných 
spôsobilostí v svojom odbore, na rozvíjanie kľúčových kompetencií  v čitateľskej gramotnosti 
a na súčasné osobitosti správania mladých ľudí, na zvyšovanie kompetencií s modernými IKT 
prostriedkami, na inovačné metódy a formy práce vo vyučovacom procese, na výkon 
špecializovaných funkcií - koordinátorov školy, výchovného poradcu, učiteľov špeciálnej 
pedagogiky. 
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Škola má záujem pripraviť učiteľov na plnenie nových spoločenských požiadaviek na vzdelávanie 
žiakov základnej školy (finančná gramotnosť, mediálna výchova, technika, nemecký jazyk). 
 
Kontinuálne vzdelávanie, ktoré majú možnosť pedagogickí zamestnanci absolvovať 
 

 adaptačné  - je určené začínajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom školy 
a školského zariadenia, 

 aktualizačné – poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 
profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. 
Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 inovačné - umožňuje pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie 
potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon 
odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného 
inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú 

 špecializačné – je zamerané na získanie profesijných kompetencií na výkon 
špecializovaných činností ( výchový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec,...) 

 kvalifikačné – umožňuje získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 
kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie 
ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 funkčné - umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa 

nezískavajú kredity.  

 
 
V ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania sú uvedené aktuálne a konkrétne požiadavky na 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 
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X.  SAMOSTATNÉ  PRÍLOHY 
 

 
 

Príloha 1:  Učebné osnovy  povinných vyučovacích predmetov a novo vytvorených vyučovacích 
       predmetov pre:  A/  ISCED 1 
                                     B/  ISCED 2 
 
 

Príloha 2:  Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do ŠkVP. 
 
Príloha 3: Implementácia Národného akčného plánu v prevencii obezity v ŠkVP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepracovaný  Školský vzdelávací program bol prerokovaný  a schválený na zasadnutí 
pedagogickej rady dňa  04. 09. 2017. 
 
Platnosť  ŠkVP:   od 04.09. 2017. 
 
 
 
                                                                                                    Mgr. Helena Šofranková 
                                                                                                                riaditeľka 


