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I. Všeobecná charakteristika školy 

Škola bola zriadená ako právny subjekt 1.4.2002. Je nástupníckou organizáciu predchá-

dzajúcej ZŠ sídliacej na Komenského ulici od roku 1963. Hlavným predmetom činnosti ZŠ 

Spišské Vlachy, Ul. Komenského 6 je výchova a vzdelávanie detí vo veku 6 až 15 rokov 

v procese školského vyučovania. Škola obsahovo aj prevádzkovo zabezpečuje plnenie deviatich 

rokov povinnej školskej dochádzky týchto detí.  

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 (závodné stravovanie pre firmy poskytujúce škole práce a služby, 

školskí dôchodcovia a pod.).  

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. Priamo popri škole nevedie rušná cestná komunikácia. Školu tvorí 

niekoľko samostatných budov – pavilónov. V administratívnej budove (pavilón H) sú kancelárie 

školy, zborovňa, niekoľko odborných učební, školská jedáleň a technické centrum prevádzky 

školy. Učebne sú umiestnené v štyroch veľkých pavilónoch (pavilóny A-D) a v prízemnej budove 

(pavilón S), ktorá zostala v areáli ako vybavenie staveniska z čias výstavby školy začiatkom 60-

tych rokov minulého storočia. Telocvičňa je v samostatnej budove (pavilón T). Priestorovo je 

škola pripravená pojať osem tried prvého stupňa (po dve triedy v každom ročníku) a 15 tried 

druhého stupňa (po tri triedy v ročníku bez ohľadu na vzdelávací program (základná škola, 

špeciálna základná škola)) – spolu 23 tried, čo zodpovedá podľa ich naplnenosti 380 až 550 

žiakom. 
 

 

2. Charakteristika žiakov 

V školskom roku 2007/08 navštevovalo školu 471 žiakov (z toho 239 dievčat, 134 žiakov 

prvého stupňa, 35 prvákov, 63 piatakov, 50 žiakov v špeciálnych triedach  a 38 individuálne 

integrovaných žiakov). Počet žiakov školy  od roku 1993/94 (386 žiakov) stúpal až do roku 2001 

(520 žiakov) a na niekoľko rokov sa ustálil na počte viac ako 500 žiakov. Pokles zaznamenávame 

od roku 2006/07. V školských rokoch 2008/2009 až 2011/2012 osciloval počet žiakov okolo 430.  

V školskom roku 2016/1017 pravdepodobne dôjde k ďalšiemu zníženiu počtu žiakov na 

na 335, čo je bude spôsobené odchodom posledných silných populačných ročníkov žiakov 

deviateho ročníka a odchodom veľkého počtu žiakov, ktorí ukončia povinnú školskú dochádzku 

v nižšom ročníku. Naopak, počet žiakov na prvom stupni od roku 2011/2012 mierne stúpna. 

V školskom roku 2015/16 je počet žiakov okolo 352, z toho na druhom stupni 202.    
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Podľa rozboru demografického vývoja predpokladáme v budúcich rokoch zvyšovanie  

počtu žiakov a jeho ustálenie na hodnote okolo 400 žiakov v roku 2020.  

    Asi 60% žiakov školy má trvalé bydlisko v meste Spišské Vlachy, z ostatných obcí 

školského obvodu (obce Oľšavka, Slatvina, Vojkovce, Žehra a Olcnava) je asi 35% žiakov 

a z obcí mimo školského obvodu (najmä z obce Bystrany) je okolo 5% žiakov.   

    Zloženie žiakov podľa vierovyznania kopíruje skutočné pomery v obvode školy a dá sa 

demonštrovať na prehľade prihlásených žiakov na náboženskú a etickú výchovu. Na náboženskú 

výchovu (katolícke náboženstvo) sa pravidelne hlási okolo 88% žiakov, na etickú výchovu okolo 

12% žiakov (sú to žiaci, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu, časť hlásiacich sa ku 

katolíckemu náboženstvu prípadne k iným náboženstvám či vierovyznaniam).  

       Na sociálnoekonomickú pestrosť rodín, z ktorých pochádzajú žiaci školy poukazuje 

napríklad aj počet žiakov, pre ktorých zabezpečuje škola učebné pomôcky a stravovanie 

v programe starostlivosti o žiakov v hmotnej núdzi. Do tejto skupiny býva zaradených 20-25% 

žiakov.  

      Samostatnou skupinou sú žiaci pochádzajúci z marginalizovanej rómskej komunity, 

z osady Žehra – Dreveník. Z tejto osady nám dochádza okolo 25% žiakov, najmä na druhý 

stupeň. Veľká časť týchto žiakov má výchovné a vzdelávacie problémy, ale opatrenia na ich 

riešenie v spolupráci s rodičmi sú spravidla neúčinné. Ich rodičia spravidla nemajú vzdelávanie 

svojich detí v hodnotovom rebríčku na čelných pozíciách. A tak sa stáva, že rodič, v snahe riešiť 

ekonomickú situáciu rodiny, berie dieťa so sebou do zahraničia (najčastejšie do Veľkej Británie) 

bez veľkej iniciatívy o jeho vzdelávanie. Zapojením školy do projektu „Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK“ v minulých rokoch sme sa usilovali o dosiahnutie 

výraznejšieho výchovného efektu u žiakov v tejto skupine, žiaľ najmä neuváženým odchodom 

celých rodín do zahraničia nebol dosiahnutý efekt adekvátny vynaloženeému úsiliu. Pre školu bol 

projekt prínosný rozšírením vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov ako aj získanou 

materiálnou podporou. 

V súvislosti so správami o zmenách vo fungovaní britského sociálneho systému sme 

predpokladali návrat značnej časti odídených žiakov a ich následné zaradenie do triednych 

kolektívov už v minulom roku. Nestalo sa tak. Exodus od školského roku 2013/2014 (keď v jeho 

priebehu do zahraničia odišlo cca 90% žiakov z MRK) pokračuje naďalej. 

      Už v roku 1996 začala škola program starostlivosti o žiakov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami. Žiaci s diagnostikovanou mentálnou retardáciou sú zaradení 

do špeciálnych tried. Žiaci s poruchami učenia, poruchami správania, s vážnymi zdravotnými 

problémami (diabetes, narušená oblasť zrakovej a sluchovej percepcie, defektná úroveň zrakovej 

diferenciácie, nedostatočná vizuomotorická koordinácia, hemofília, poruchy kostry a svalov... ) 

sú začlenení do riadnych tried, kde majú poskytovanú individuálnu starostlivosť. Do tohto 

programu býva zaradených okolo 5% žiakov. 

 Všeobecne je možné konštatovať, že spoločnosť ako celok nie je schopná v oblasti 

výchovnej a emotívnej adekvátne reagovať na rýchlo sa rozvíjajúcu vedeckú a technickú oblasť. 

Tento nesúlad medzi úrovňou aplikovanej vedy a správaním ľudí je zhutnene vyjadrený vo 

výrokoch Carla Rogersa „Sme vzdelaní, ale zlí“ a Ericha Fromma „Rozumom sme v XXI. 

storočí, ale naše srdce je v dobe kamennej“ a prejavuje sa: 

- ľahostajnosťou k problémom iných ľudí, neochotou aktívne sa zúčastňovať  

verejného života 

- neúctou k výsledkom práce iných, k osobnému materiálnemu vlastníctvu, 

nerešpektovaním duševného vlastníctva 

- nepripravenosťou na život v „spotrebnej“ spoločnosti 
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- neochotou vzdelávať sa 

- fyzickou agresivitou, vandalizmom 

- rasizmom a intoleranciou k „inakosti“, čo sa pravdepodbne prejaví problémami s 

prisťahovalcami 

- zneužívaním informačných a komunikačných technológií a nepripravenosťou na 

ich využívanie v bežnom živote 

- zneužívaním alkoholu, cigariet a iných omamných a psychotropných látok 

- neschopnosťou kultúrne využívať slovenský jazyk 

- neschopnosťou komunikovať v cudzích jazykoch a nezáujmom o vzdelávanie 

v cudzích jazykoch 

- neúctou k ľudskému životu a životu na Zemi ako takému  

- poškodzovaním životného prostredia a prírodných zdrojov 

- neúctou k histórii, k historickým kultúrnym hodnotám  

- zanedbávaním starostlivosti o vlastné zdravie, prejedaním sa, nedostatkom 

telesného pohybu, neschopnosťou aktívne odpočívať 

- neschopnosťou či neochotou vnímať umeleckú tvorbu, výrazným znížením 

čitateľskej gramotnosti ... 

 

      Žiaci nastupujú do prvého ročníka spravidla s veľkou radosťou a túžbou po vedomostiach 

a po škole. Tento stav sa postupujúcou školskou dochádzkou mení. V triednych kolektívoch 

a žiackych mikroskupinách sa s postupujúcim vekom presadzuje názor odmietania školy 

a školskej dochádzky. Takéto spoločenské postoje bývajú, žiaľ, často podporované aj rôznymi 

osobnosťami, ktoré sa verejne vystatujú svojimi zlými školskými výsledkami (v správaní i vo 

vedomostiach). Individuálne názory žiakov sú však škole priaznivo naklonené, len nahlas to žiaci 

pred spolužiakmi nepovedia. Zo skúseností vieme, že obľúbenosť školy klesá s pribúdajúcimi 

neúspechmi. Ak je žiak v škole dlhodobejšie neúspešný, nemôžeme čakať, že školu bude mať 

rád. Ale keď nebude navštevovať školu, keď bude hľadať úniky zo školy, zasieva semienka 

ďalších neúspechov. 

           

Predovšetkým žiaci piateho ročníka sú tí, u ktorých sa buduje základ vzťahu ku škole 

a cez ňu k vzdelávaniu ako takému. U žiakov piateho ročníka sa zásadným spôsobom mení 

organizácia vyučovacieho procesu. Namiesto jednej dobrej pani učiteľky stojí pred žiakom na 

každom predmete iný učiteľ ... a žiak sa musí začať orientovať aj v širších sociálnych vzťahoch. 

Od školského roku 2012/13 nastupujú do piateho ročníka žiaci vzdelávaní na prvom stupni už 

podľa nových učebných plánov v súlade so školským vzdelávacím programom. Majú ukončený 

primárny stupeň vzdelania ISCED 1. 

           

Žiaci vyhľadávajú spoločnosť svojich rovesníkov. Je to celkom prirodzené a spoločensky 

zdravé. Tento trend sa prejavuje aj vo vzájomných kontaktoch prostredníctvom internetu 

napríklad pri četovaní. Tieto rozhovory sú však často povrchné, bezduché, bez kladného 

emočného náboja a bez konkrétnych informácií. Žiaci si neuvedomujú, že aj četovanie by mohlo 

byť aj zaujímavejšie, aj obsažnejšie a užitočnejšie, ak by bolo podložené hlbšími vedomosťami 

(napríklad o svojom meste, regióne, vlasti, o svojich záľubách), ak by sa uskutočňovalo bohatšou 

slovenčinou, alebo možno aj cudzou rečou. Zjednotená Európa a stále dostupnejší svet poznanie 

vlastnej krajiny a znalosť cudzej reči jednoznačne požadujú.  
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          Z uvedeného vyplývajú niektoré potreby žiakov ako aj bariéry ich ďalšieho rozvoja. Tie sú 

celkom prirodzene diferencované vekom žiakov, ich sociálnym pôvodom (alebo presnejšie 

a citlivejšie ich rodinným pôvodom), individuálnymi danosťami a samozrejme aj celkovou 

sociálnou klímou. Na naplnenie definovaných kompetencií žiaka žiaci potrebujú: 

- naučiť sa pracovať s prostriedkami IKT, naučiť sa s nimi žiť, naučiť sa odolávať 

nástrahám, ktoré pred nich tieto prostriedky stavajú, 

- naučiť sa správne a efektívne komunikovať, hovoriť bohatou slovenčinou, naučiť sa 

vyjadrovať, správne a jasne formulovať svoje myšlienky,  

- naučiť sa vyjadrovať v cudzej reči tak, aby v medzinárodných kontaktoch ľudia dokázali 

nájsť „spoločnú reč“, 

- získať čo možno najviac použiteľných informácií o svojom regióne (regiónom však 

môžme rozumieť tak obec, v ktorej bývam, ako aj Slovensko, ktoré je našou vlasťou – to 

skutočne záleží len na komunikujúcom partnerovi, aké informácie budú pre neho 

zaujímavé). Medzi také informácie patria aj poznatky mikroekonomické, také, aké môžu 

žiaci využiť priamo pre svoj život – naučiť sa orientovať v občianskej legislatíve či 

v spotrebiteľských právach, naučiť sa kriticky myslieť, naučiť sa žiť s ľuďmi, 

- naučiť sa správne oddychovať, chrániť si svoje telesné i duševné zdravie, zdravo sa 

stravovať – znamená to získať základné návyky na pravidelný telesný pohyb, ale aj na 

vnímanie krásy prírody, ľudských výtvorov či byť priamo aktívny pri výtvarných 

a umeleckých činnostiach.   

 

A na splnenie všetkého uvedeného žiaci jednoznačne a celkom určite neoddiskutovateľne 

potrebujú dobrého učiteľa. 
 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Vyučovanie v škole zabezpečuje potrebný počet učiteľov (v roku 2015/2016 to je 23 

učiteľov na plný úväzok a 7 na úväzok čiastočný. Devätnásť učiteľov druhú atestáciu, bez 

atestácie sú zatiaľ traja učitelia. Máme učiteľov s rozšírenou aprobáciu o tretí vyučovací predmet, 

učiteľov s kvalifikáciou na prácu so žiakmi s poruchami učenia alebo so žiakmi s mentálnou 

retardáciou. Úväzky sú rozdelené tak, že učitelia vyučujú spravidla na oboch stupňoch školy.   

      Odborné zameranie učiteľov, štruktúra ich aprobácií umožňuje každoročne rozdeliť 

úväzky tak, že dosahujeme okolo 85%-nú odbornosť vyučovania a vyučovanie takmer každého 

vyučovacieho predmetu je garantované kvalifikovaným učiteľom (s výnimkou nemeckého 

jazyka).  

 Už niekoľko rokov v škole pôsobí asistent učiteľa, ktorý je priamo na vyučovacích 

hodinách učiteľovi nápomocný v individuálnej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi 

pedagogickými potrebami. Žiaľ, že ukončením programu „Vzdelávaním pedagogických .... 

MRK“ došlo aj k zníženiu počtu asistentov učiteľa. Perspektívne je potrebné hľadať iné formy 

zabezpečenia týchto výkonov (absolventská prax, dobrovoľnícka prax ...). 

 Ako dlhodobo veľmi úspešnú hodnotí škola prácu výchovného poradcu i prácu 

koordinátora prevencie drogových závislostí.  

 Škola zatiaľ nemá ustanoveného školského psychológa.  

V pracovno-právnych vzťahoch s pedagogickými zamestnancami škola preferuje 

pracovné zmluvy na plný úväzok a dobu neurčitú, zamestnávanie externých pedagogických 

zamestnacov je skôr výnimočné. 
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 Škola má záujem pripraviť učiteľov na plnenie nových spoločenských požiadaviek na 

vzdelávanie žiakov základnej školy.  Preto bude vzdelávanie učiteľov zamerané na zvýšenie 

právneho vedomia, na efektívne uplatnenie dostupných technických prostriedkov vo vyučovaní, 

na širšie uplatňovanie metód vedúcich k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a k splneniu 

hlavných cieľov školského vzdelávacieho programu. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 

Škola nadväzuje na tradičné aktivity v súvislosti so zápisom žiakov do prvého ročníka.   

V rovnakom období škola aktívnejšie a intenzívnejšie poskytuje informácie aj pre potenciálnych 

žiakov piateho ročníka. Hlavnými zdrojmi žiakov piateho ročníka sú absolventi prvého stupňa na 

našej škole, ďalej ZŠ na ul.SNP a ZŠ Olcnava.  
 

 

5. Dlhodobé projekty 

Výchova a vzdelávanie žiakov je náplňou školy v súlade s jej zriaďovacou listinou. Ale 

v rámci komplexného vyučovacieho procesu školy sme realizovali niekoľko projektov: 

- slovné hodnotenie žiakov prvého stupňa – v roku 1998 sme využili možnosť a okrem 

prvého ročníka sme žiakov začali slovne hodnotiť vo všetkých ročníkoch na prvom 

stupni. Po internom vyhodnotení tejto aktivity sa ustálilo slovné hodnotenie v druhom 

ročníku a tretí ročník je prechodový, v ktorom žiaci priebežne začínajú byť klasifikovaní 

známkou. Posunutím slovného hodnotenia do druhého a tretieho  ročníka sa paralelne 

posunul aj vek detí s neskrývaným (proklamovaným) záujmom o návštevu školy. Slovné 

hodnotenie prinieslo efekt v podobe smelších, sebavedomejších žiakov so záujmom 

o vzdelávanie.  

- starostlivosť o žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami – v roku 1996  

sme boli v okrese Spišská Nová Ves prvou školou, ktorá zaviedla individuálnu 

starostlivosť o žiakov s ŠPU, naše skúsenosti boli aplikované na ďalších školách v rámci 

vtedajšej školskej správy. 

- farebné apríloveselovanie, bábkové divadlo, meteorologická stanica, vankúšiková 
abeceda – sú úspešné malé projekty trvajúce niekoľko týždňov (v rokoch 2002 – 2006), 

na ktoré škola dostala prostriedky od darcov na základe podanej žiadosti. Každý 

z uvedených projektov zanechal stopu v podobe naďalej využívaného materiálneho 

vybavenia, ale aj v podobe nadväzujúcich nápadov a aktivít (bábky, meteorologická 

stanica aj abeceda sú naďalej využívané vo vyučovacom procese.  

- príprava občanov Rómov na manželstvo a rodičovstvo – v spolupráci s národným 

centrom podpory zdravia absolvovalo tento kurz (09/2002 – 12/2002, 09/2003 – 09/2003) 

cca 40 žiačok najvyšších ročníkov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity. 

Centrum poskytlo literatúru a materiálne vybavenie, škola poskytla priestory a lektorov. 

Projekt bol zameraný na dospievajúce dievčatá s rizikovým správaním - ohrozené 

nežiaducim tehotenstvom. Je možné konštatovať, že počet nových tehotenstiev v tejto 

skupine žiačok nemá rastúcu tendenciu. Kým v čase pred realizovaním projektu to bolo 

okolo štyroch nových tehotných žiačok ročne, v rokoch nasledujúcich to boli dve až tri 

nové tehotenstvá. 

- Sme v škole – projekt občianskej prípravy najstarších žiakov v spolupráci s novinami 

Sme. Do projektu sa zapájame nepretržite už od školského roku 2005/2006. Žiaci sa učia 
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využívať informácie z dennej tlače na budovanie svojich osobných občianskych postojov. 

U starších žiakov sa projekt stretol s veľkým záujmom. 

- plavecký kurz pre žiakov 3. a 4. ročníka, lyžiarsky kurz pre žiakov prvého stupňa – 

každoročné týždňové kurzy uskutočňované v záujme uspokojenia požiadaviek rodičov. 

V meste Spišské Vlachy a v najbližšom okolí nemajú žiaci možnosti naučiť sa plávať. 

Preto k povinnému kurzu plávania v šiestom ročníku už tradične pripájame aj tretiakov 

a štvrtákov. Spravidla každý žiak, ktorý absolvoval v priebehu štyroch rokov tri týždenné 

kurzy plávania, získa zručnosti minimálne na úrovni základov plávania. Tieto kurzy 

výrazne pomohli v odstránení plaveckej negramotnosti našich žiakov a absolventov. 

Podobne lyžiarsky kurz posunutý do nižšieho ročníka má výhody v tom, že žiaci ešte 

nemajú vybudované osobnostné bloky (neviem, nenaučím sa ...) a naučia sa základom 

lyžovania rýchlejšie a spoľahlivejšie. 

- škola v prírode pre žiakov prvého stupňa - škola v prírode nemala v tejto oblasti 

tradíciu, keď sme s ňou začínali, bola to v okolí určite nezvyčajná novinka. Okrem 

samozrejmého výchovného a vzdelávacieho obsahu (samoobslužné činnosti, hygiena, 

spoločné ubytovanie, prírodopisné vzdelávanie ...) organizujeme školu v prírode tak, aby 

sa minimálne 4 roky jej miesto neopakovalo a žiaci tam majú bohatý exkurzný program. 

Tak naši žiaci na prvom stupni získali skutočne veľa zaujímavých informácií 

o Slovensku, ktoré dokážu využiť neskôr v prírodopise, zemepise, dejepise aj v iných 

vyučovacích predmetoch. Aktivita sa uskutočňuje každoročne, nepretržite už 15 rokov, 

v trvaní jedného týždňa a zúčastňuje sa jej cca 40% žiakov prvého stupňa. 

- žiacka konferencia – prehliadka žiackych výsledkov, žiaci rôznou formou prezentujú 

vlastné práce, komentujú vlastnoručné plagáty, uskutočňujú ppt prezentácie na rôzne 

témy, informujú, predvádzajú, inscenujú ... Získavanie potrebných údajov je v podstate 

záležitosť celého školského roka, príprava prezentácie  cca jedného mesiaca, samotné 

prezentácie sú jeden až dva dni v máji až júni.  

- škola je aktívnou v spolupráci s Ligou proti rakovine a aktívne sa zapája do každoročného 

Dňa narcisov. 
- od roku 2008 sa škola zapája do programu E-twinning, v školskom roku 2013/14 bola 

pani Katarína Kočišová ocenená centrálou programu v Bruseli hlavnou cenou za 

medzinárodné porozumenie.    

- učitelia školy sa zapojili (úspešne absolvovali) a zapájajú do kontinuálneho vzdelávania 

v programoch Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (MPC), 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (ÚIPŠ), Vzdelávanie 

učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov (ŠPÚ), Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ 

a SŠ s využitím elektronického testovania (NÚCEM), Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ 

a SŠ v predmete informatická výchova (ŠPÚ), Moderné vzdelávanie – digitálne 

vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety (ÚIPŠ), Komplexný poradenský 

systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

prostredí (VÚDPaP), Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva 

(MŠVVaŠ), DIGI škola (MŠVVaŠ) ...  

- škola bola zapojená do programu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MPC). 

- škola ná zriadenú Učebňu kontinuálneho vzdelávania v rámci projektu MPC 

a poskytuje ju na vzdelávanie v rámci ďalších programov MPC,  

- „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ (MPC) 

- „Digiškola“ (OPIS – operačný program informatizácie spoločnosti) 
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- „Digitálne učivo na dosah“ (OPIS) 

- „Digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety (Centrum VTI) 

- „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania socxiálno-patologických 

javov v školskom prostredí“ (VÚDPP) 

- „Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných 

škôl“ ( 

- žiakov už viac rokov zapájame do prípravy na TESTOVANIE 9 (predtým MONITOR 9) 

v programe KOMPARO (EXAM).  

- škola sa zapája do overovacieho testovania T5 (on line testovanie). 

- škola využíva zapojenie sa do ďalších malých programov darcovských organizácií na 

organizovanie podujatí aj zlepšenie materiálneho zabezpečenia vzdelávania: Aby deti 

nezomierali – DF SR, Vypínaj vypínače – Zelená škola, Modernizácia školskej 

knižnice – Karpatská nadácia, Moja família – OVB Alfinanz ... 

- „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu 

práce“ (ÚPSVaR) 

- školská jedáleň sa zapája do programov ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Cesta mlieka, Školské ovocie.   

 
 

6. 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. 

Organizované žiacke činnosti podporujú aj finančne. Spravidla dobre pracujú aj triedne aktívy vo 

väčšine tried. 

Na veľmi dobrej úrovni sú vzťahy školy so zriaďovateľom (Mesto Spišské Vlachy). 

Zriaďovateľ poskytuje škole všetko, čo je v súlade so zákonom povinný, ale oproti minulosti sa 

výrazne zlepšila komunikácia.  

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 platnými právnymi normami prerokúva dôležité 

otázky života školy. 

V škole pracuje 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, ZŠ Ul.SNP, MŠ Ul.SNP , ZŠ sv. Jána Krstiteľa a ostatnými školami v blízkom okolí, s 

ÚSS Hodkovce, Dobrovoľným hasičským zborom Spišské Vlachy, MŠK TATRAN Spišské 

Vlachy, Klubom stolného tenisu Spišské Vlachy, MO Slovenského rybárskeho zväzu Spišská 

Nová Ves, so ZUŠ Krompachy, s Jazykovou školou Spišská Nová Ves, so školami v poľských 

Gizalkách a Tymbarku.  Po niekoľkých rokoch s latentnými kontaktami sme boli v lete 2008 

hostiteľmi skupiny poľských žiakov z uvedenej obce, v lete 2009 boli naši žiaci na desaťdňovom 

pobyte v Gizalkách. Súbežný výmenný pobyt cca dvadsaťčlenných skupín žiakov sa uskutočnil 
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v júli 2014. Kontakty so školou v poľskom Tymbarku sú realizované najmä formou futbalových 

turnajov.   

Veľmi užitočná a účinná je spolupáca školy s CPPaP Spišská Nová a s pedagogicko-

psychologickými poradňami na Fabíniho ulici (SNV), v Spišskom Hrhove a Levoči a s DD 

v Spišských Vlachoch. 
  

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Škola využíva priestory piatich pavilónov, telocvičňu a prízemnú budovu na Komenského 

ulici. Okrem kmeňových učební majú žiaci k dispozícii odborné učebne cudzích jazykov, 

hudobnej výchovy, prírodopisu s chémiou, informatiky (učebňa kontinuálneho vzdelávania), 

laboratórium fyziky, učebňu špeciálnej pedagogiky, dielňu na pracovné vyučovanie a technickú 

výchovu.  Niektoré z uvedených je nutné obnoviť, chýba kuchynka. Žiaci majú k dispozícii veľký 

školský dvor. V lete 2014 sa v spolupráci s Rodičovským združením ROSA začalo s budovaním 

altánku – učebne na školskom dvore. Stavba je pred dokončením. 

Pavilón D bol koncom minulého školského roka komplexne zateplený. V zlom stave je 

v ňom elektroinštalácia. 

Potrebné údržby a rekonštrukcie sa vykonávajú priebeže. V minulosti bol opravený 

protišmykový náter podlahy v hale telocvične, v troch pavilónoch boli čiastočne vymenené okná, 

v dvoch bola vykonaná komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, v ďalšom sa začalo (august 

2014) s rekonštrukciou WC, v telocvični sa podarilo uviesť do prevádzky sprchy, 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, dôkladnou údržbou prešli WC v hlavnom pavilóne. Rozšírili sa WC v pavilóne D. 

V minulých rokoch bola zateplená strecha v dvoch pavilónoch.  

Škola uzatvorila 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. Celá technológia výroby a distribúcie tepla prejde v roku 2021 do vlastníctva 

školy za symbolickú cenu. 

V lepšom stave je oplotenie, keď sa vybudoval plot 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 začal na 

noc zamykať (s problémami). 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 maľovku, 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) a ďalšieho majetku školy neorganizovanými návštevníkmi či 

skupinami mládeže vo večerných a nočných hodinách. Na odstránenie technických nedostatkov 
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na budovách školy a na celkovú rekonštrukciu školy podal zriaďovateľ (Mesto Spišské Vlachy) 

niekoľko žiadostí o grant v rámci výziev ministerstva výstavby, žiaľ, všetky doterajšie pokusy 

boli neúspešné. Rozpracované sú aktivity ku komplexnej  rekonštrukcii osvetlenia telocvične. 

V týchto dňoch sa v telocvični vykonávajú práce súvisiace s výmenou okien a vchodových dvier.   

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 školskú 

dielňu, cvičnú kuchynku, 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, zemepis atď.). V školskom roku 2011/12 bol každý učiteľ 

vybavený notebookom a k začiatku roku 2014/15 je na vyučovanie k dispozícii 10 interaktívnych 

pracovísk. Aj v súvislosti so snahou o zavedenie elektronickej dokumentácie školy budú 

postupne učiteľské notebooky vymieňané za tablety, prípadne iný vhodnejší hardvér. Pridelené 

notebooky prirodzene dosluhujú.  

V minulom školskom roku sme ponúkli priestory školy (v súvislosti s výrazným 

poklesom počtu žiakov - pavilón B) mestu na využitie pre miestnu materskú školu.  Návrh sa 

stretol s nepochopiteľne ostrým odporom poslancov mestského zastupiteľstva. Budúce 

zmysluplné využitie voľných priestorov je pre školu existenčnou nutnosťou! s poklesom počtu 

žiakov klesá aj rozpočet, ale náklady na prevádzku budov sa neznižujú. 

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.  
 

  

8. Škola ako životný priestor 

Škola je priestorom, v ktorom žiaci i zamestnanci žijú počas podstatnej časti 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 vo verejných priestoroch školy počas školského vyučovania. 

Priestory školy sa využívajú v čase školského vyučovania, ale využívame ich aj mimo tohto času 

na záujmovú činnosť žiakov, poskytujeme ich aj pre potreby rôznych záujmových skupín 

spolupracujúcich so školou. Aj celková organizácia práce v škole je podriadená záujmu vytvoriť 

spoločensky priaznivú pracovnú atmosféru.  

Rozvrh hodín je vytváraný s ohľadom na psychohygienické zásady tvorby rozvrhov. Pri 

jeho zostavovaní je snaha o rešpektovanie a zohľadnenie oprávnených požiadaviek a návrhov 

predmetových učiteľov. Do denného rozvrhu sú zaradené dve veľké prestávky – po prvej a po 

tretej vyučovacej hodine, čím máme snahu zabezpečiť neskorší nástup únavy u žiakov. Škoda, že 

s ohľadom na organizáciu dopravy žiakov dochádzajúcich z okolitých obcí nie je možné zaradiť 

obedňajšiu prestávku, pretože sme prinútení brať do úvahy grafikon autobusovej dopravy.  
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Žiaci aj zamestnanci školy sa môžu stravovať v školskej jedálni, zatiaľ nie je systémovo 

vyriešené poskytovanie špeciálnej diétnej stravy. 

Priestory školy sú primerane udržiavané, priebežne je vymieňaná parková zeleň (stromy 

a kry) medzi pavilónmi, na chodbách a v učebniach sú väčšinou pomerne dobre udržiavané 

izbové rastliny a pravidelne vymieňané dekoračné a informačné nástenky a ďalšia výzdoba.  

 

 

9. 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 

podujatia. 

Od 1.9.2014 je rozšírený počet lekárničiek v škole na všetky rizikovejšie úseky (vrátane 

niektorých odborných učební).  

Na zabezpečenie lekárskeho pracovného dozoru má škola uzatvorenú dohodu 

s akreditovanou firmou. 

 

10. 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   

- obsahové zameranie školy v duchu európskej integrácie, vlasteneckej výchovy, zdravého 

životného štýlu, 

- 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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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

Tento vzdelávací program je zostavený tak, že rešpektuje spoločenské požiadavky nanovo 

definované v novom školskom zákone, stav technického rozvoja spoločnosti s využívaním 

dostupných vzdelávacích technológií a samozrejme rešpektuje aj oprávnené vzdelávacie záujmy 

žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov).  

 

V našej škole to znamená 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 mikrosociálnoekonomických vzťahoch.  

 

Všetky aktivity v rámci tohto programu sú zamerané na zvyšovanie kvality kľúčových 

kompetencií1 a zručností žiakov, ktoré sú definované ako:                                                                                                                                   

- 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 a                                                                                                                                

- kultúrne povedomie a vyjadrovanie. 
 

 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné 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. 

 

Škola udržiava optimálne a adekvátne materiálne, obsahové i organizačné podmienky na 

rozvoj schopností a daností talentovaných žiakov formou voliteľných a nepovinných predmetov, 

ale najmä záujmových útvarov v spolupráci so školským strediskom záujmovej činnosti, účasti 

žiakov na predmetových súťažiach, exkurziách a  iných spôsobov efektívneho využívania 

vyučovacieho i voľného času žiakov.  
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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 telesnými 

i vedomostnými predpokladmi. 

 

Dominantnou črtou výchovy a vzdelávania aj naďalej ostáva humanizácia školy a 

vzťahov v nej, výchova vedená v duchu vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia, pochopenia 

slobody a osobnej zodpovednosti. V týchto súvislostiach sa v našej oblasti vynárajú výchovné 

úlohy v oblasti spolužitia bielej a rómskej populácie. Etnické, náboženské či názorové odlišnosti 

ľudí nemajú rozdeľovať, ale vo vzájomnej komunikácii duševne obohacovať. 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, 

rozdielny je aj vzťah detí v nich k náboženstvu. Učiť sa žiť vedľa seba, vedieť využívať svoje 

práva pri rešpektovaní 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. Tolerancia a porozumenie medzi národmi je ústrednou myšlienkou budúcej zjednotenej 

Európy - Európy 21.storočia. 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, zdraviu. Dôsledné dodržiavanie Deklarácie práv 

dieťaťa je súčasťou výchovnej a vzdelávacej práce každého zamestnanca školy. 

Školský areál (vrátane budov) má potenciál na utváranie pozitívneho vzťahu k tvorbe 

a ochrane životného prostredia nielen pre žiakov, ale aj pre verejnosť. 

Na dosahovanie uvedených cieľov zabezpečuje škola vysokú účinnosť práce učiteľov 

najmä silným postavením metodických združení a predmetových komisií, ale aj dobrými 

podmienkami na vysokú autonómiu každého učiteľa pri vyžadovaní splnenia obsahu základných 

pedagogických dokumentov.  
 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 Obsahovo sa školský vzdelávací program koncentruje do týchto štyroch oblastí: 
 

1. Široké využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese 

s dôrazom na aplikáciu IKT v konkrétnych vyučovacích predmetoch na vyučovacích 

hodinách a rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov 

2. Rozvoj komunikačných schopností žiakov 

- využívanie spisovnej slovenčiny na komunikáciu so zvláštnym zameraním na žiakov 

pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity, rozvoj tvorivých schopností 
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žiakov pri využívaní slovenského jazyka aj so zámerom zachovať a chrániť spišský 

dialekt ako regionálne kultúrne dedičstvo 

- vyučovanie cudzích jazykov tak, aby každý žiak zvládol ... 

3. Zavedenie regionálneho pohľadu do vyučovania, uplatnenie regionálnych informácií 

v jednotlivých vyučovacích predmetoch  so začleňovaním týchto informácií do 

slovenského i európskeho kontextu  

4. Eliminácia negatívnych vplyvov využívania IKT na zdravie žiakov – chceme zaviesť 

širšie využívanie IKT do vyučovania nie preto, aby sa predĺžil čas, za ktorý sa získavajú 

informácie (nie preto, aby žiaci sedeli za PC stále dlhšie), ale preto, aby sa 

prostredníctvom IKT zintenzívnil proces získavania informácií a získal sa tak čas na 

ďalšie činnosti obohacujúce ľudský život – na umelecké, výtvarné, tvorivé činnosti, šport 

a aktívny tvorivý pobyt žiakov v školskom prostredí.  
 

Škola poskytuje žiakom nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2).  Získa ho žiak (absolvent), 

ktorý úspešne ukončí deviaty ročník školy – druhý stupeň ZŠ. 
  
 

3. Profil absolventa 

Absolvent druhého stupňa základnej školy  je komplexne pripravený na ďalšie 

vzdelávanie v  strednej škole v súlade s jeho študijnými predpokladmi a dosiahnutými 

vzdelávacími výsledkami. Má vedomosti požadované štátnym vzdelávacím programom. Má 

stabilné študijné návyky, je presvedčený o význame vzdelania v spoločnosti a vzdelávania sa. Je 

zorientovaný v spoločenskom živote a svojom postavení v spoločnosti. Je si vedomý svojich 

vedomostí a schopností. Je slušný, komunikatívny, v diskusii vie korektne 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. 
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4. Pedagogické stratégie 

Vo vyučovaní používame metódy, ktoré optimálne spĺňajú požiadavky na dosiahnutie 

vzdelávacích a výchovných cieľov 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.   

  

Uprednostňujeme vyučovacie metódy, ktoré vo väčšej miere využívajú širšie zmyslové 

vnímanie, ale aj pamäť žiakov a aktívny žiacky prístup v získavaní vedomostí a ich interpretácii. 

Preto majú prednosť metódy využívajúce IKT, výklad s demonštráciou a využívaním dostupných 

učebných pomôcok. Nezastupiteľné miesto majú exkurzie, laboratórne práce a praktické 

vyučovanie, vyučovanie v ucelených obsahových blokoch,  samostatné a tímové projekty, 

dlhodobé samostatné práce, prezentácia a obhajoba výstupov, no sporadicky a vo vybraných 

spoločenskovedných predmetoch aj semináre. 

  

Snahou školy je individualizovať vzdelávanie, preto 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 vlastné ekonomické možnosti.  

  

Žiaci v ročníku sa spájajú na skupiny chlapcov a dievčat na hodinách telesnej výchovy a 

niektorých predmetoch praktického zamerania. Pri dostatočnom počte žiakov sa vytvárajú 

skupiny aj podľa dosahovaných vzdelávacích výsledkov (napríklad v cudzích jazykoch, 

slovenčine, matematike). Žiaci sa delia na skupiny pri vyučovaní cudzích jazykov, biológie, 

fyziky, laboratórnych prácach, etickej a náboženskej výchovy. 

  

Pedagogické stratégie sú podrobnejšie rozpracované v učebných osnovách jednotlivých 

vyučovacích predmetov. 
 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Pre žiakov so šeciálnymi potrebami ponúka škola vzdelávanie, ktoré rešpektuje  ich 

oprávnené pedagogické potreby. Ich vzdelávanie sa uskutočňuje individuálnou integráciou do 

riadnych tried. Personálne je škola pripravená na vzdelávanie primeraného počtu žiakov so 

špeciálnymi pedagogickými potrebami, 4 pedagogickí zamestnanci majú svoju aprobáciu 

rozšírenú o špeciálnu pedagogiku. Zaradenie žiaka do špeciálneho vzdelávacieho programu sa 

riadi štandardnými postupmi (diagnostika, informovaný súhlas rodiča, vyšetrenia, vzdelávací 

plán). Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa vzdelávajú ako začlenení v bežnej triede 

s individuálnym vzdelávacím plánom. Našou snahou je zabezpečiť pre týchto žiakov asitentov. 

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje 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 (žiaľ, v súčasnosti takých žiakov 

neevidujeme).  
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6. Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy, ako povinná súčasť obsahu vzdelávania, sú pre našu školu rozpracované 

v samostatnej prílohe. Pre druhý stupeň ZŠ sú aktuálne najmä tieto: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj  

- Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

- Environmentálna výchova   

- Mediálna výchova   

- Multikultúrna výchova   

- Ochrana života a zdravia  

  

 

III. 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 

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 tiež povzbudenie do 

ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii 

výsledkov žiakov vychádzame  z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  

Jednotlivé vyučovacie predmety sa môžu hodnotiť slovne alebo klasifikovať známkou. 

Preferovaným spôsobom je klasifikácia známkou. Rozhodnutie o spôsobe hodnotenia sa 

ponecháva na pedagogickú radu v období prípravy a schvaľovania ročného plánu práce školy. 

Spôsoby hodnotenia žiaka sú tiež definované v učebných osnovách každého predmetu.    

Za dlhodobé alebo mimoriadne výsledky môže byť žiak ocenený, či môžu byť použité 

opatrenia na posilnenie disciplíny v súlade s platným klasifikačným poriadkom. Postup pri 

udeľovaní ocenení je stanovený osobitným vnútorným predpisom.  

Na hodnotenie a klasifikáciu žiakov sa v plnej miere aplikuje Metodický pokyn MŠVVaŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Ohodnotiť prácu učiteľa je nesmierne ťažké a úplne do podrobností asi aj takmer 

nemožné. Kto je dobrý učiteľ? Ten, ktorého žiaci majú radi? Ten, ktorý veľa naučí? Ten, ktorý 

popri sprostredkovaných vedomostiach dokáže zanechať v žiakovi aj iné ľudské hodnoty? Ten, 

ktorý dovedie žiaka k úspechom v predmetových súťažiach? Ako zistíme podiel učiteľa na tom, 

aký je náš žiak? Čo zo žiakových odborných vedomostí, odborných a sociálnych zručností, 

návykov a prejavujúcich sa vlastností je dielom učiteľovho pedagogického majstrovstva a čo je 
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dôsledkom výchovy v rodine či vplyvu žiakovho sociálneho prostredia? Výchova je dlhodobý 

proces a tak jej výsledky vidíme často až po mnohých rokoch. Ale ohodnotiť prácu učiteľa 

potrebujeme už teraz. Keby to bolo jednoduché, bolo by na to spracované množstvo návodov, 

postupov a schém. Aj napriek všeobecne veľkým snahám o schematizáciu a objektivizáciu 

hodnotenia výchovnej práce je v ňom veľmi veľa subjektivizmu riadiaceho zamestnanca. Ale 

možno práve uznaním práva vedúceho zamestnanca na istú úroveň subjektívneho pohľadu sa 

môže realizovať pedagogický proces v celej jeho komplexnosti.  

Organickou súčasťou školského vzdelávacieho programu je plán riadiacej, hospitačnej 

a kontrolnej činnosti. 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 
 

 Platná školská legislatíva ukladá povinnosť každoročného hodnotenia pedagogických 

zamestnancov. K tejto úlohe sú spracované Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov č. 08/2010 s § 52 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch.  

 

3. Hodnotenie školy 

Od roku 2006 vyplýva povinnosť hodnotenia školy z  vyhlášky 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. Tieto správy majú jasne stanovenú štruktúru, sú popisné, ich cieľom 

je prezentácia hodnoverných informácií o výsledkoch v uplynulom školskom roku. V správe sa 

hodnotí plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy, plnenie cieľov štátneho i školského 
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vzdelávacieho programu. Správa sa spracúva a zverejňuje raz ročne v legislatívne stanovených 

termínoch.  

Okrem popisných informácií hodnotiacich aktuálny stav úrovne výchovnovzdelávacej 

práce podľa rôznych kritérií je ešte vhodné vyhodnotiť súvislosti a okolnosti ovplyvňujúce 

a podmieňujúce výsledný stav.  To už vyžaduje posudzovať vzťahy aj spätnú väzbu zo strany 

zriaďovateľa, zákonných zástupcov žiakov, prípadne i žiakov samotných. Na tejto úrovni sa 

rôznymi formami zisťuje, ako hodnotí samotná škola, ale aj iné subjekty na školu naviazané tieto 

oblasti: 

- materiálne, organizačné, spoločenské a iné podmienky na vzdelávanie, 

- 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, 

- prípadne iné oblasti života školy. 

 

Hodnotiacim kritériom je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a zriaďovateľa 

s výsledkami školy aj so spôsobom ich dosiahnutia. Nástrojmi na zisťovanie úrovne stavu sú 

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

 

 

IV. Školský učebný plán 
 

Vychádzajúc z dikcií školského zákona je podstatnou, nosnou súčasťou školského 

vzdelávacieho programu školský učebný plán. Prechod na učebné plány školského vzdelávacieho 

programu v súlade s novým školským zákonom sa uskutočnil postupne počas uplynulých 

školských rokov takto: 

- v školskom roku 2008/2009  5.ročník 

- v školskom roku 2009/2010 6.ročník 

- v školskom roku 2010/2011 7.ročník 

- v školskom roku 2011/2012 8.ročník 

- v školskom roku 2012/2013 9.ročník 

 

V priebehu tohto obdobia došlo k miernemu posunu v náhľade na predmety školského 

vzdelávacieho programu v rámci tzv „voliteľných hodín“. Zo striktného využívania voliteľných 

hodín na zavedenie nových vyučovacích predmetov sme pristúpili k ich využitiu aj na posilnenie 

niektorých predmetov štátneho vzdelávacieho programu. Ďalšie korekcie sa uskutočnili 

v nadväznosti na „Štátny vzdelávací program, nižšie stredné vzdelávanie – 2.stupeň základnej 

školy“ schválený MŠVVaŠ SR dňa 6.2.2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý 

stupeň základnej školy s platnosťou od 1.9.2015. 
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Poznámky k učebnému plánu 

  

1. 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.  

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola 

zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na 

predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so 

svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.  

3. Ako prvý cudzí jazyk sa žiaci učia anglický jazyk. 

4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy aj 

s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Delenie sa uskutočňuje v 

zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.   
5. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov 

rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak 

počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov 

rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého 

školského roka.  

6. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.  

7. Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu rozdeliť na 

skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.  

8. Na telesnej výchove sa triedy na druhom stupni školy delia alebo spájajú na skupiny 

chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. 

Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov 

rozličných ročníkov.  

9. Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

10. Na vyučovanie predmetu regionálna výchova sa vytvárajú skupiny podľa preberaného 

obsahu zo všetkých tried jedného ročníka.  

11. Vyučovacia hodina má 45 minút. Vo vybraných témach škola zabezpečuje vyučovanie vo 

vyučovacích blokoch, kurzoch, exkurziách. 

12. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší 

celkový počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, 

tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov.  

13. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. 

Voliteľné hodiny je možné využiť na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu.  

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, 

vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených 

inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.  

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu 

napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.  

d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdeláva-

cími potrebami. 


