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I.   Všeobecná charakteristika školy 
 

. 

1. Veľkosť školy 
Škola je úplná, plnoorganizovaná od 1.-9. ročník. V školskom roku 2010/2011 navštevuje školu 485 
ţiakov, z toho na 1. stupni 219, na 2. stupni 266. Výučba  prebieha v 20 triedach, z toho na 1. stupni 
prebieha v 9triedach. V 2. sú 3 triedy, v ostatných ročníkoch po 2 triedy. Škola sa nachádza v centre 
mesta Banská Bystrica. 
 

2. Charakteristika žiakov 
Sme škola, ktorá poskytuje ţiakom širšiu škálu výučby cudzích jazykov od 1. ročníka. Druhý cudzí 
jazyk vyučujeme od 5. ročníka. Ţiaci sú prijímaní do 1. ročníka na základe talentových skúšok, ktoré 
vykonávame v spolupráci s VÚDPaP Bratislava a CPPPaP Banská Bystrica. Ţiaci dochádzajú do 
našej ZŠ zo širokého okolia i z celej B. Bystrice. V ZŠ nemáme ţiakov so ŠVVP.  
 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
V ZŠ vyučuje v priemere 44 pedagogických zamestnancov, z toho 9 vyučujúcich na 1 stupni a 9 
vychovávateľov ŠKD, ktorí pôsobili v 9 oddeleniach. Všetci zamestnanci majú odbornú spôsobilosť, sú 
plne kvalifikovaní. Všetci zamestnanci participujú pri strategickom rozvoji školy. 
V ZŠ pracujú koordinátori zameraní na: - environmentálnu výchovu, výchovu k manţelstvu 
a rodičovstvu, protidrogovú prevenciu, na zdravú výţivu, na projekty, IKT. 
Vyučujúci spolupracujú v rámci predmetových komisií a MZ. 
 

4. Organizácia prijímacieho konania 
Nakoľko sa naša ZŠ zameriava na výučbu cudzích jazykov a od 1.9.2008 overujeme experiment – 
didaktívna efektívnosť metódy CLIL na 1. stupni vo vyučovaní cudzích jazykov( NJ), sú ţiaci prijímaní 
na základe prijímacích skúšok. Metóda CLIL sa vyučuje v 1-3.  ročníku vţdy v A triedach 
a uplatňujeme ju na hodinách nielen nemeckého jazyka, ale  aj matematiky ,  prírodovedy a telesnej 
výchovy. 
 

5. Dlhodobé projekty 
Pokračujeme naďalej v spomínaných projektoch a reagujeme priebeţne na nové výzvy. 
 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Okrem  uvedených subjektov úzko spolupracujeme s: UMB B. Bystrica, BDNR, Kniţnica M. Kováča, 
Vedecká kniţnica, Remeselná dielňa, ÚĽUV, CVČ, CŠPPaP, Štátna galéria, múzeá, Štátna opera, 
kino, PZ SR, Hasičský zbor SR, SVP, ŠVS, SŠ v pôsobnosti mesta, MŠ v pôsobnosti mesta, Centrum 
drogových závislostí. Okresný súd, Komunálna nadácia Zdravé mesto, SAŢP, Divadlo z Pasáţe 
 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
V školskom roku 2010/2011 sme zariadili jednu novú učebňu cudzích jazykov, v oblasti materiálnej 
sme vybavili  ďalšie dve triedy tried novým školským nábytkom a vymenili sme 2 tabule. Doplnili sme 
kabinetné zbierky o nové učebné pomôcky podľa finančných moţností. V budúcnosti chceme 
dovybavovať učebne cudzích jazykov a ostatné triedy školským nábytkom, ako aj zvýšiť počet PC na 
ţiaka, tieţ dokúpiť učebné pomôcky ostatných predmetov. Plánujeme v priestoroch školského dvora 
zriadiť “ekotriedu“ 
 

8. Škola ako životný priestor 
Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické 
prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných 
tabuliach a nástenkách, webovej stránke školy, ako aj budovanie priateľskej atmosféry medzi ţiakmi 
navzájom a medzi ţiakmi a pedagógmi. 
 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
Kaţdoročne organizujeme  didaktické hry v prírode a snaţíme sa plniť učebné osnovy v oblasti 
Ochrany človeka a prírody 

 

 



II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
Viď ŠkVP s platnosťou od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od 1.9.2009 
 
 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 
Viď ŠkVP s platnosťou od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od 1.9.2009 
 
- podporovať pedagógov v oblasti zvyšovania kvalifikácie a odborných zručností s cieľom zvýšiť 
úroveň vzdelávania podľa Zákona č 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch  
 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
Naša škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka. Stupeň vzdelania je ISCED 1- 
primárne vzdelávanie a ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie. Vzhľadom na dlhoročné 
skúsenosti a výsledky ţiakov máme aj naďalej záujem zvyšovať odbornú úroveň výučby cudzích 
jazykov, ale i ostatných predmetov. V tomto záujme sme rozšírili i hodiny predmetov v učebnom pláne. 
Okrem toho sa snaţíme podporovať ţiakov v rôznych súťaţiach, v záujmovej oblasti. Kaţdoročne 
pripravujeme pre nich jazykové pobyty v zahraničí. 
ISCED1 -  získať základy výučby pre materinský jazyk, čítanie a písanie, 
              -  získať základy výučby pre 1.cudzí jazyk 
              -  osvojiť si základy matematickej a prírodovednej gramotnosti  
              -  osvojiť si základy potrebných procesov učenia s dôrazom na motiváciu k celoţivotnému  
                 učeniu 
              -  učiť základy tvorivého myslenia, základy riešenia primeraných problémov s ohľadom na  
                 ochranu svojho fyzického i duševného zdravia, vytvorených hodnôt a ţivotného prostredia 
              -  rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov 
 

3. Profil absolventa 

 
Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu 
primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne 
vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu.  
 
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti 

(a)  sociálne komunikačné spôsobilosti 

 -  vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou  
     primárnemu stupňu vzdelávania, 

       -   dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty      
           a vyjadriť svoj názor 
       -  uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi,  
          učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 
       -  rozumie rôznym typom doterajších textov a beţne pouţívaným prejavom neverbálnej  
          komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať, 
       -  na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky komunikácie, 
       -  rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu    
          medzikultúrnej komunikácie, 
       -  v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,      
          uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa beţných ţivotných    
          situácií, 
 
(b)  spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
       -  pouţívať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov   
          v kaţdodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) pouţívať matematické  
          modely logického a priestorového myslenia a prezentácie, 
       -  rozvíjať si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú  
          k systematizácii poznatkov, 
 



(c)  spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

       -  ţiak vie pouţívať vybrané inform. a komunik. technológie pri vyučovaní a učení sa, 
        -  ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie pouţívať kreslenie a písanie na   
           počítači, 
        -  dokáţe komunikovať pomocou elektronických médií, 
        -  uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 
        -  rozumie príleţitostiam a moţným rizikám, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu  
           a mobilných telefónov, 
 

(d)  spôsobilosť učiť sa učiť 

       -  získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
       -  na základe poskytovaných moţností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa  
          a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 
       -  vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom učení  
          a v iných činnostiach, 
       -  zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu  
          a uvedomuje si svoje rozvojové moţnosti, 
 

(e)  spôsobilosť riešiť problémy 

       -  vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí, vie  
          rozoznať ozajstný problém,  premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa  
          svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 
       -  pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré moţnosti     
          riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri  
          podobných alebo nových problémoch, 
       -  pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým  
          a spolupracujúcim) spôsobom, 
 

(f)  osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 
     -  vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje ţiacku sebadôveru a sebarozvoj, 
     -  uvedomuje si vlastné potreby a aktívne vyuţíva svoje moţnosti, uvedomuje si svoje  
        silné a slabé stránky ako svoje rozvojové moţnosti, 
     -  sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni  
        svoje fyzické a duševné zdravie, 
     -  kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie      
        odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
     -  uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 
     -  účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských  
        pravidiel, je zodpovedný a dodrţiava dohody, 
     -  ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi,  
        diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, 
     -  podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede  
        a dobrých medziľudských vzťahov, 
 

(g)   spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
        -  dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom  
           umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 
        -  dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na  
           úrovni primárneho vzdelávania), 
        -  uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote, 
        -  cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 
        -  rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor a vkusový  
           postoj,  
        -  pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 
        -  pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
        -  správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym  



           pozíciám a rolovým funkciám, 
        -  je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
 
4. Pedagogické stratégie 
viď. ŠkVP platný od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
 
Okrem spomínaných metód vyuţívame moţnosti výučby v inom prostredí ako školskom, napr. 
organizujeme exkurzie, vyučovacie hodiny v remeselných dielňach, ÚĽUV-e, v galériách, v kniţnici. 
Lyţiarsky výcvik, plavecký výcvik, výchovné koncerty a kultúrne podujatia. 
Hodiny náboţenskej výchovy – NBK spájame v ročníku, NBE – spájame do jedného oddelenia na 1. 
stupni. V 2. ročníku nepokračujeme vo výuke predmetu výchova umením. 
 

5. Začlenenie prierezových tém 
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 
osnovách jednotlivých predmetov.  
 
 
 

III.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
1. Hodnotenie ţiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 
 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
viď ŠkVP platný od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
 
Kritériá hodnotenia ţiakov sú rozpracované aj v Školskom poriadku školy. 
Ţiaci sú v 1. ročníku po odsúhlasení rodičmi hodnotení slovne, v ostatných ročníkoch primárneho 
vzdelávania sú všetky predmety klasifikované známkou, okrem etickej a náboţenskej výchovy – 
absolvoval. 
 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
. viď ŠkVP platný od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
Kaţdý pedagogický zamestnanec obdrţí písomný záznam o hodnotení pedagogického zamestnanca 
v súlade s § 52 Zákona č. 317/2009 Z.z. 
 

3. Hodnotenie školy 
Monitorujeme pravidelne: 
• Podmienky na vzdelanie 
• Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 
• Prostredie – klímu školy  
• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania 
• Výsledky vzdelávania 
• Riadenie školy 
• Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je: 
• Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov 
• Kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 
• Dotazníky pre ţiakov a rodičov 
• Dotazníky pre absolventov školy 
• Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach 
• SWOT analýza 
 
 
 



IV. Školské učebné plány 
Viď príloha 
 

 
V. Učebné osnovy 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre kaţdý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 
vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 
 

Obsahujú 
1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí. 
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie 
s inými predmetmi. 
4. Poţiadavky na výstup. 
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 
časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.. 
7. Hodnotenie predmetu. 
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I.  Všeobecná charakteristika školy 
 

. 

1. Veľkosť školy 
Škola je úplná, plnoorganizovaná od 1.-9. ročník. V školskom roku 2010/2011 navštevuje školu 485 
ţiakov, z toho na 1. stupni 219, na 2. stupni 266. Výčba  prebieha v 20 triedach, V 2.a v 6. ročníku sú 
3 triedy, v ostatných ročníkoch po 2 triedy. Škola sa nachádza v centre mesta Banská Bystrica. 
 

2. Charakteristika žiakov 
Sme škola, ktorá poskytuje ţiakom širšiu škálu výučby cudzích jazykov od 1. ročníka. Druhý cudzí 
jazyk vyučujeme od 5. ročníka. Ţiaci sú prijímaní do 1. ročníka na základe talentových skúšok, ktoré 
vykonávame v spolupráci s VÚDPaP Bratislava a CPPPaP Banská Bystrica. Ţiaci dochádzajú do 
našej ZŠ zo širokého okolia i z celej B. Bystrice. V ZŠ nemáme ţiakov so ŠVVP.  
 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
V ZŠ vyučuje v priemere 44 pedagogických zamestnancov, z toho 9 vyučujúcich na 1 stupni a 9 
vychovávateľov ŠKD. Všetci zamestnanci majú odbornú spôsobilosť, sú plne kvalifikovaní. Všetci 
zamestnanci participujú pri strategickom rozvoji školy 
V ZŠ pracujú koordinátori zameraní na: - environmentálnu výchovu, výchovu k manţelstvu 
a rodičovstvu, protidrogovú prevenciu, na zdravú výţivu, na projekty, IKT. 
Vyučujúci spolupracujú v rámci predmetových komisií a MZ 
 

4. Organizácia prijímacieho konania 
Nakoľko sa naša ZŠ zameriava na výučbu cudzích jazykov a od 1.9.2008 overujeme experiment – 
didaktívna efektívnosť metódy CLIL na 1. stupni vo vyučovaní cudzích jazykov( NJ), sú ţiaci prijímaní 
na základe prijímacích skúšok. Metóda CLIL sa vyučuje v 1-3.  ročníku vţdy v A triedach 
a uplatňujeme ju na hodinách nielen nemeckého jazyka, ale  aj matematiky ,  prírodovedy a telesnej 
výchovy 
 

5. Dlhodobé projekty 
Pokračujeme naďalej v spomínaných projektoch a reagujeme priebeţne na nové výzvy. 
 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Okrem  uvedených subjektov úzko spolupracujeme s : UMB B. Bystrica, BDNR, Kniţnica M. Kováča, 
Vedecká kniţnica, Remeselná dielňa, ÚĽUV, CVČ, CŠPPaP, Štátna galéria, múzeá, Štátna opera, 
kino, PZ SR, Hasičský zbor SR, SVP, ŠVS, SŠ v pôsobnosti mesta, MŠ v pôsobnosti mesta, Centrum 
drogových závislostí. Okresný súd, Komunálna nadácia Zdravé mesto, SAŢP, Divadlo z Pasáţe 
 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
V školskom roku 2010/2011 sme zariadili jednu novú učebňu cudzích jazykov, v oblasti materiálnej 
sme vybavili  ďalšie dve triedy novým školským nábytkom a vymenili sme 2 tabule. Doplnili sme 
kabinetné zbierky o nové učebné pomôcky podľa finančných moţností. V budúcnosti chceme 
dovybavovať učebne cudzích jazykov a ostatné triedy školským nábytkom, ako aj zvýšiť počet PC na 
ţiaka, tieţ dokúpiť učebné pomôcky ostatných predmetov. Plánujeme v priestoroch školského dvora 
zriadiť “ekotriedu“ 
 

8. Škola ako životný priestor 
Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické 
prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných 
tabuliach a nástenkách, webovej stránke školy, ako aj budovanie priateľskej atmosféry medzi ţiakmi 
navzájom a medzi ţiakmi a pedagógmi. 
 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
Kaţdoročne organizujeme  didaktické hry v prírode a snaţíme sa plniť učebné osnovy v oblasti 
Ochrany človeka a prírody 

 
 

 



II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
Viď ŠkVP s platnosťou od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 
Viď ŠkVP s platnosťou od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
 
- podporovať pedagógov v oblasti zvyšovania kvalifikácie a odborných zručností s cieľom zvýšiť 
úroveň vzdelávania podľa Zákona č 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch  
 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
Naša škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka. Stupeň vzdelania je ISCED 1- 
primárne vzdelávanie a ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie. Vzhľadom na dlhoročné 
skúsenosti a výsledky ţiakov máme aj naďalej záujem zvyšovať odbornú úroveň výučby cudzích 
jazykov, ale i ostatných predmetov. V tomto záujme sme rozšírili i hodiny predmetov v učebnom pláne. 
Okrem toho sa snaţíme podporovať ţiakov v rôznych súťaţiach, v záujmovej oblasti. Kaţdoročne 
pripravujeme pre nich jazykové pobyty v zahraničí. 
ISCED2  - zdokonaľovať jazykové kompetencie v materinskom jazyku 
               - zdokonaľovať cudzojazyčné schopnosti v 1. jazyku a získavať základy výučby pre 2. CJ 
               - ďalej pokračovať v rozvoji kľúčových kompetencií ţiakov 
               - učiť tvorivo myslieť a riešiť problémy 
               - viesť ţiakov k praktickému uplatňovaniu hodnôt, osvojených vedomostí a zručností pri 
                 rozhodovaní o svojom ďalšom ţivote a svojom profesijnom uplatnení 
 

3. Profil absolventa 

viď. ŠkVP s platnosťou od 1.9.2009 
 
 

4. Pedagogické stratégie 
viď. ŠkVP platný od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
 
Okrem spomínaných metód vyuţívame moţnosti výučby v inom prostredí ako školskom, napr. 
organizujeme exkurzie, vyučovacie hodiny v remeselných dielňach, ÚĽUV-e, v galériách, v kniţnici. 
Lyţiarsky výcvik, plavecký výcvik, výchovné koncerty a kultúrne podujatia. 
Hodiny náboţenskej výchovy – NBK spájame v ročníku, NBE – spájame do jedného oddelenia na 1. 
stupni. V 5. ročníku nepokračujeme vo výuke environmentálnej výchovy ako osobitného predmetu, ale 
túto prierezovú tému sme začlenili do predmetu biológia . 
 

5. Začlenenie prierezových tém 
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 
osnovách jednotlivých predmetov.  
 
 
 

III.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
1. Hodnotenie ţiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 
 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
viď ŠkVP platný od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
 
Kritériá hodnotenia ţiakov sú rozpracované aj v Školskom poriadku školy 
Ţiaci sú v 1. ročníku po odsúhlasení rodičmi hodnotení slovne, v ostatných ročníkoch primárneho 
vzdelávania sú všetky predmety klasifikované známkou, okrem etickej a náboţenskej výchovy – 
absolvoval 
 



2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
. viď ŠkVP platný od 1.9.2008 a ŠkVP s platnosťou od1.9.2009 
Kaţdý pedagogický zamestnanec obdrţí písomný záznam o hodnotení pedagogického zamestnanca 
v súlade s § 52 Zákona č. 317/2009 Z.z. 
 

3. Hodnotenie školy 
Monitorujeme pravidelne: 
• Podmienky na vzdelanie 
• Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 
• Prostredie – klímu školy  
• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania 
• Výsledky vzdelávania 
• Riadenie školy 
• Úroveň výsledkov práce školy 
Kritériom pre nás je: 
• Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov 
• Kvalita výsledkov 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 
• Dotazníky pre ţiakov a rodičov 
• Dotazníky pre absolventov školy 
• Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach 
• SWOT analýza 
 
 
 

IV. Školské učebné plány 
Viď príloha 
 

 
 
V. Učebné osnovy 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre kaţdý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 
vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 
 
Obsahujú 
1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí. 
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie 
s inými predmetmi. 
4. Poţiadavky na výstup. 
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 
časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.. 
7. Hodnotenie predmetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISCED 1 

I. Všeobecná charakteristika školy 
Je časť školského vzdelávacieho programu, ktorá je zameraná na kvantitatívnu charakteristiku školy. 

1. Veľkosť školy 
Informácia o tom, ako je škola štruktúrovaná (úplná, neúplná), akú má kapacitu ţiakov a počet tried 
podľa ročníkov, aké je umiestnenie školy v prostredí… 

2. Charakteristika žiakov 
Akí ţiaci prevládajú v škole, aká je spádová oblasť dochádzania ţiakov do školy… 
Skúsenosti so vzdelávaním ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
Priemerný počet učiteľov potrebných vzhľadom na veľkosť školy (neudávať konkrétny údaj, ktorý sa 
kaţdý rok mení, skôr sa zamerať na všeobecné hodnotenie počtu, pedagogickú a odbornú 
spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti, údaje o práci školského psychológa, výchovného poradcu, 
špeciálnych pedagógov, asistentov pedagóga, externých učiteľov, koordinátorov školského 
vzdelávacieho programu, koordinátora pre environmentálnu výchovu atď.) 
V tejto časti je moţné sa zamerať aj na prípravu ďalšieho vzdelávania učiteľov, v ktorých oblastiach by 
bolo potrebné, aby sa učitelia zúčastňovali vzdelávania. 

4. Organizácia prijímacieho konania 
V prípade, ţe máte nejaké špecifické poţiadavky na ţiakov. 

5. Dlhodobé projekty 
Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca – dlhodobé projekty v spolupráci s inými školami 



doma a v zahraničí, výmenné študijné pobyty, protidrogové programy, ekologické a sociálne 
programy, projekty v rámci EÚ, športové projekty, projekty IKT, stretnutia s významnými osobnosťami 
a pod. 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi. Ako je zostavená rada školy, ako často 
zasadá, ako sú organizované schôdze ZRPŠ, spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou, 
so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, s fakultami, športovými zväzmi... 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
Uvádza sa materiálne, priestorové, technické, hygienické vybavenie a pod. To, čo má škola 
k dispozícii, čo môţe pre výučbu vyuţívať, prípadne, aké má škola obmedzenia a ako chce riešiť 
problém v tejto oblasti v budúcnosti (vybavenosť učební, kabinetov, iné priestory na vyučovanie, 
kniţnica, telocvičňa, technické vybavenie školy, stravovanie). 
Príklad č. 1 
Škola má zriadené a vyuţíva tieto odborné učebne : veľkú a malú telocvičňu, odborné učebne pre 
vyučovanie fyziky a chémie, učebňu výpočtovej techniky (18 počítačov ), jazykové laboratórium so 
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slúchadlovou zostavou pre 18 ţiakov, školské dielne, spoločenskú miestnosť – s pódiom a kapacitou 
100 miest na sedenie. Miestnosť vyuţívame na besedy, premietanie filmov a DVD, máme dve 
počítačové učebne, s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, miniveţou, keramickou tabuľou, 
softvérovým vybavením a kniţným fondom na cudzie jazyky. 
Tieto odborné učebne umoţňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. 
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za 
modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. 
Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. 
Škola má k dispozícii átrium. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať, 
podali sme niekoľko projektov na zrenovovanie ihrísk a pod. 
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby 
ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Počas školského roka sme doplnili veľké mnoţstvo moderných učebných pomôcok, čo umoţnilo 
tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

8. Škola ako životný priestor 
Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické 
prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných 
tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi ţiakmi navzájom, medzi ţiakmi 
a pedagógmi... 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie ţiakov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 
a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií... 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
Táto časť je kvalitatívna charakteristika školy. V nej škola prezentuje svoje ciele, zámer, v čom chce 
byť výnimočná, ako sa chce profilovať. Je to časť, v ktorej je vyjadrené nové myslenie celého 
pedagogického zboru. 
Je potrebné si premyslieť, aká ste škola, aké máte klady, aké nedostatky, podmienky na vzdelávanie 
ţiakov, pedagogický zbor, jeho kvality, ako je moţné ich vyuţiť, čo očakáva región od školy. Na 
základe toho si sformulujte ciele školy, akého absolventa chcete mať, čo chcete dosiahnuť. A akým 
spôsobom to môţete dosiahnuť. Je to dlhodobá záleţitosť. 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 
Záleţí od toho, aké priority pre vzdelávanie a výchovu ste si stanovili: 
Aby ţiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vţdy správne pouţiť, aby si rozvíjali 
kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli 
prezentovať svoju prácu a pod. Dôleţité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti. To 
znamená, ţe ak chceme, aby ţiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú 
komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich 
zaradiť do systému a pod. 
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Ďalšie ciele: 
napr. posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, podporovať talenty, osobnosť 



a záujmy kaţdého ţiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí, 
zaviesť nové formy a metódy práce. 
Príklad č. 2 
Škola umoţní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 
všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných 
predmetoch 
Umoţní rozvoj kľúčových kompetencií,…. 
Dá šancu kaţdému ţiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umoţnené zaţiť 
úspech..... 
Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 
Príklad č. 3 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich vyţaduje, aby boli 
schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného 
sebamotivácie k celoţivotnému vzdelávaniu. 
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole. 
Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na moţnosti školy, so 
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov. 
Formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie 
a hodnotové orientácie. 
Vychovávať ţiakov v duchu humanistických princípov. 
V spolupráci s rodičmi ţiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných 
ľudí. 
Príklad č. 4 
„Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na 
rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých týždňoch 
septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, resp. kurzy, zamerané na 
sebahodnotenie. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje 
slabé stránky“. 
Realizácia: 
prvý septembrový týţdeň 15 hodín kurz so školským psychológom na tému: 
ako odbúrať trému, stres, 
zlé návyky pri učení, 
vytvoriť dobrú klímu v triede 
Spôsobilosť : vedieť riešiť problémy 
Z pohľadu školy: 
Budeme sa snaţiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu 
projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, 
snaţiť sa nájsť odpovede. 
Realizácia: 
Pripravíme 6-hodinový kurz ako riešiť problémové úlohy. 
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Príklad č. 5 
Naším princípom je viesť ţiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo 
pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoţivotne sa 
vzdelávať… 

Študentov vychovávame k zodpovednosti a samostatnosti…. 
Príklad č. 6 
Naším princípom je, aby kaţdý ţiak v škole zaţil úspech… 
Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny 
výchovnovzdelávací 
program. 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
Vlastné zameranie školy predstavuje jej komplexnú charakteristiku. Zameranie vychádza z analýzy, 
aká ste škola a čím by ste chceli byť, aby ste vyuţili klady a eliminovali nedostatky. V tejto časti 
zhromaţdíte základné informácie o škole s cieľom charakterizovať školu. Z charakteristiky školy by 
malo vyplynúť, aký je východiskový stav pre ďalšiu pedagogickú činnosť školy, čo môţete ponúknuť, 
alebo ktoré aktivity zatiaľ nemôţete realizovať, ako chcete súčasné podmienky postupne zmeniť a aké 
máte budúce zámery vo vzťahu k zvýšeniu kvality vzdelávania. 



Je to základná filozofia školy, dôraz na vyučovanie predmetov, otvorená škola... 
Zistite, aké sú podmienky na zameranie školy, urobte SWOT analýzu, aký je región, čo budú 
potrebovať odberatelia, urobte si hodnotenie školy aj z hľadiska absolventov, či im škola dala 
poţadované spôsobilosti. 
Ak chcete mať viacero zameraní, môţete ich mať a pre kaţdé zameranie robíte vlastný školský 
program, pretoţe pri zameraní uvaţujete od cieľov cez profil absolventa po obsah, metódy a voliteľné 
hodiny. 
Stupeň vzdelania 
ISCED 1 

3. Profil absolventa 
V profile absolventa – ţiaka končiaceho 1. stupeň ZŠ, by sa malo odraziť aké vedomosti, zručnosti, 
spôsobilosti bude mať absolvent školy a kde sa môţe s nimi uplatniť. To určuje aj zameranie školy a 
charakter tvorby školského vzdelávacieho programu. Malo by sa to odraziť aj v učebnom pláne a pri 
voľbe voliteľných predmetov. Pre ţiakov aj rodičov je to vstupná informácia, ktorá rozhoduje do 
značnej miery o tom, či si školu vyberú. 
V tejto časti je potrebné upozorniť na to, ţe sa snaţíme vzdelávanie robiť tak, aby ţiaci mali potrebné 
vedomosti a zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne 
vyuţiť pri realizácii úloh. 
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš 
absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. 
Príklad č. 7 
Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, 
byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine 
a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť 
uzatvárať kompromisy, 
byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy 
štúdia a práce s informáciami, 
mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý 
svojich kvalít. 
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4. Pedagogické stratégie 
Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie 
a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia ţiakov na vyučovaní a učení. Pôjde o výber 
vyučovacích metód, podmienenosť výberu metód vyučovania, moţnosti triedenia vyučovacích metód 
podľa cieľov, učiva, rôznych ciest a spôsobov, ako dosiahnuť cieľ vyučovacieho predmetu, 
vyučovacích zásad, foriem práce učiteľa a ţiaka a pod. Popis rôznych foriem vyučovania (integrované, 
skupinové, programové, individuálne, vyučovacie bloky, projekčné etapy, vyučovanie v rôznom 
prostredí, organizácia konzultácií v iných formách vzdelávania ako je denná, exkurzie, športové 
aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním. V tejto časti môţete uviesť 
aj spôsob delenia tried, zlučovanie ţiakov z rôznych ročníkov a pod. 
V kaţdom prípade sa hlavne zamerajte na to, aby metódy a formy práce rozvíjali kľúčové spôsobilosti 
a boli v súlade so zámermi školy. 
Pri určovaní pedagogických stratégií si premyslite, akým spôsobom môţete ako škola spoločne 
rozvíjať kľúčové spôsobilosti. V tomto prípade ide o spojenie síl vyučujúcich všetkých predmetov. 
Veľmi osvedčenou formou je blokové vyučovanie, ktoré umoţní zefektívniť výučbu prepojením viacerých 
predmetov, zníţi záťaţ študentov. 

Príklad č. 8 
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové 
projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácia a obhajoba výstupov, praktická výučba. 
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Vyuţívame IKT vo vyučovaní, zapojili 
sme sa do medzinárodného projektu, .... 
Príklad č. 9 
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, 
aktivitu, sebahodnotenie. 
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími vyučovacími 
výsledkami, podporou individuálnych schopností. 
Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 
Členovia prírodovedného krúţku sa kaţdoročne zapájajú do súťaţe „Príroda pre deti“ do 
Enviroprojektu, 



náš projekt tento rok nebol podporený, naša práca však bude pokračovať. 
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. (Napriek tomu, 
ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom 
cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným vyuţívaním voľného času i vlastným 
príkladom). 
Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery. Viac 
budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 
Dôleţitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie 
ţiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
Príklad č. 10 
Škola na začiatku roka vyhlási ročníkový projekt a na konci školského roka bude ročníková konferencia, na 
ktorej budú najlepšie práce prezentované. 
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5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

V tejto časti sa uvedie zameranie školy na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami podľa kategórie, resp. otvorenosť školy pre všetkých ţiakov. Na všeobecnej úrovni sa 
charakterizuje, ako je prostredie školy vytvorené pre vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími 
potrebami (špeciálne postupy, organizačné formy, personálne, materiálne podmienky 
a priestorové úpravy), t.j. ţiakov: 
- so zdravotným znevýhodnením, 
- zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
- s nadaním. 
a) Ţiaci so zdravotným znevýhodnením: 
- zameranie školy podľa zdravotného znevýhodnenia, resp. otvorenosť pre všetkých, 
- priestorové úpravy, ktoré škola realizovala (napr. bezbariérový prístup, úpravy v triedach, 
úprava hygienických zariadení, zriadenie rehabilitačného oddelenia, vytvorenie tried na 
individuálne alebo skupinové vyučovanie týchto ţiakov a pod.), 
- spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum 
špeciálnopedagogického 
poradenstva, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie), resp. so špeciálnou školou, 
- odborné personálne zabezpečenie (servis školského špeciálneho pedagóga, špeciálneho 
pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda, výchovného poradcu, asistenta 
učiteľa, rehabilitačnej sestry, absolvovaná odborná príprava pedagogických pracovníkov školy 
a pod.), utvorenie a práca odborného tímu, 
- spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby, 
- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto ţiakov (špeciálne učebnice, učebné 
a kompenzačné pomôcky a pod.), 
- individuálny výchovno-vzdelávací program (stručná charakteristika, kto ho vypracováva, 
spolupráca so zákonným zástupcom), 
- špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov, 
- špecifické vyučovacie predmety, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní týchto ţiakov, 
- špecifiká, ktoré škola zabezpečuje vo vzdelávaní týchto ţiakov (napr. posunková reč pre 
ţiakov so sluchovým postihnutím, špeciálne počítačové programy pre ţiakov so zdravotným 
znevýhodnením, fyzioterapeutická starostlivosť a pod.). 
Podmienky na vzdelávanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné charakterizovať na takej 
úrovni, aby mal zákonný zástupca, resp. ţiak dostatok informácií o tom, na akej úrovni je 
zabezpečené vyučovanie týchto ţiakov. 
b) Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
c) Ţiaci s nadaním: 
- zameranie školy na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania (intelektové, umelecké, športové, 
praktické), prípadne pripravenosť rozvíjať viaceré (ktoré) druhy talentov, 
- priestorové úpravy, ktoré škola realizovala (napr. vytvorenie tried na individuálne alebo 
skupinové vyučovanie nadaných ţiakov, vytvorenie špecializovaných učební, príprava 
telocvične a športovísk), 
- spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, 
- spolupráca s externými odborníkmi (učiteľmi školy vyššieho stupňa, pracovníkmi výskumných 
a vývojových inštitúcií, výrobných závodov, športovými trénermi, aktívnymi umelcami a pod.), 
- zapojenie tútorov (spomedzi pedagógov, externých spolupracovníkov školy, starších 



spoluţiakov, vysokoškolských študentov) do práce s nadanými ţiakmi, 
- odborné personálne zabezpečenie (absolvovaná odborná príprava pedagogických 
pracovníkov, servis psychológa a pod.), utvorenie a práca odborného tímu, 
- spolupráca s rodičmi (vrátane ich informovaného súhlasu so zaradením dieťaťa do programu 
pre nadaných), 

9 
- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných ţiakov (špeciálne učebnice, 
encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnoţovacia 
technika a pod.), 
- v prípade individuálnej integrácie moţnosť pracovať so ţiakmi podľa individuálneho 
výchovnovzdelávacieho 
programu (stručná charakteristika, kto spolupracuje na jeho tvorbe), 
- moţnosť zriadiť špeciálne triedy (podmienky, za akých sa takáto trieda zriadi – napr. počet 
ţiakov s príslušným nadaním, prípadne poţadovaný stupeň nadania, osobitné podmienky 
zaradenia do takýchto tried – napr. talentové skúšky a ich obsah), 
- prípadné špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov nadaných ţiakov, 
- predmety, prípadne vzdelávacie obsahy a témy, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní 
nadaných ţiakov nad rámec štátneho vzdelávacieho programu. 
6. Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 
osnovách jednotlivých predmetov. 
Príklad č. 11 
Mediálnu výchovu budeme vyučovať v 1. ročníku ako voliteľný predmet v časovej dotácii 0,5 hodiny. 
Dopravnú výchovu zabezpečíme formou kurzu hneď v prvých dňoch septembra, aby sme ţiakov 
naučili bezpečne sa správať na cestách. 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
1. Hodnotenie ţiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom 
spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké 
sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 
odstraňovaní nedostatkov. 
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie 
a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho 
hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia. 
Príklad č.13 
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na úspešných a 
neúspešných. 
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať 
vývoj ţiaka. 
Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

10 
bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. 
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 
Príklad č. 14 
Práce v hodnotiacom portfóliu v 1. ročníku: 
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 
Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov 
Prezentovanie ľubovoľnej témy 
Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania v 1. ročníku: 
Symbol, logo školy, triedy 
Návrh triedneho poriadku 
Kronika triedy 
Triedny, resp. školský časopis – príspevky 
Projekt “Škola budúcnosti“ 
Zapojenie sa do ročníkového projektu 



Výsledky zo súťaţí 
Atlas fotografií rastlín 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
Je dôleţité rozmýšľať nad systémom kritérií na hodnotenie zamestnancov. 
Príklad č. 15 
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na 
základe: 

Pozorovania (hospitácie) 

Rozhovoru 

Výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy zadané 
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a 
pod) 

Sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy. 

Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“). 

Hodnotenia učiteľov ţiakmi 

3. Hodnotenie školy 
Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 
zvládajú poţiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré 
sú na ţiakov kladené v ŠVP. 
Dôraz je kladený na dve veci: 
- konštatovanie úrovne stavu, 
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti. 

Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe. 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 
výsledky, včítane návrhov a opatrení. 
Príklad č. 16 
Monitorujeme pravidelne: 

Podmienky na vzdelanie 

Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

Prostredie – klíma školy 

Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania 

Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Výsledky vzdelávania 

Riadenie školy 

Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je: 

Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov 

Kvalita výsledkov 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

Dotazníky pre ţiakov a rodičov 

Dotazníky pre absolventov školy 

Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach 

SWOT analýza 
Príklad č. 17 
Na hodnotenie školy pouţívame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, ţiakom a učiteľom. Našou 
snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriavame na : 
_ Moţnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou 
učiteľov, hodnotením ţiakov a klasifikáciou, vyuţitím mimovyučovacieho času, - kurzy, výlety, 
vzdelávacie zájazdy a pod. 
Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole? 
_ a) rozvoj osobnosti b) rozvoj vedomostí c) rozvoj myslenia d) rozvoj správania 
_ e) rozvoj komunikačných spôsobilostí f) rozvoj počítačovej gramotnosti 



_ g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne 
_ 6. Ako hodnotíte školskú disciplínu? 

IV. Školský učebný plán 
Zvolené predmety a počty hodín by mali odráţať zameranie. Voliteľné hodiny, uvedené v Štátnom 
vzdelávacom programe, po premyslení v súlade so zameraním buď pridelíme povinným učebným 
predmetom, alebo zvolíme voliteľné predmety a zaradíme ich do učebného plánu. 
Škola môţe podľa potreby otvoriť nultý ročník pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
alebo prípravný ročník pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Stĺpec “poznámky” je na doplnenie poznámok, pripomienok, ktoré v prípade inovácie školského 
vzdelávacieho programu, pomôţu skvalitniť nový vzdelávací program. 
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Príklad č.18 
Vzdelávacia oblasť predmety Počet hodín 
1. ročník 
Poznámky 

Slovenský jazyk Jazyk a komunikácia a literatúra 8 
Tvorivé písanie 0,5 
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 
Objavovanie sveta 1 
Človek a hodnoty Etická výchova / náboţenská výchova 1 

Spoločenská výchova 1 
Výtvarná výchova 1 
Hudobná výchova 1 

Detské hudobné divadlo 0,5 
Umenie a kultúra 
Regionálna výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 

Spolu 22 

Poznámky: 
Ako riešiť vyučovanie 0,5 hodín - buď v 1. polroku jeden predmet 1 hodinu týţdenne, alebo kaţdý 
druhý týţdeň 1 hodina. 
Poznámky k deleniu tried: 

Voliteľné predmety 
Škola uvedie do učebného plánu tie voliteľné predmety, ktoré sa budú vyučovať. 

V. Učebné osnovy 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 
vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 
Obsahujú 
1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s 
inými predmetmi 
4. Poţiadavky na výstup 

13 
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 
časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. 
7. Hodnotenie predmetu 
VI. Návrhy tematických okruhov voliteľných predmetov pre 1. ročník 
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Prípadová štúdia vybratej školy 
Na začiatku prípravy by sme si prezreli obsahy všetkých predmetov, ktoré sú uvedené 
v Prílohe č. 1 k ŠVP. Jednotlivé obsahy by sme 
usporiadali do tabuľky a zistili, či je možné dať niektoré témy do jedného bloku. 
Ciele vzdelávania v 1. ročníku ZŠ 
Charakteristika výstupov žiakov 1. ročníka 
Príklad 
1. Ţiaci si musia osvojiť správne návyky správania sa v triede, v školskom klube, v školskej jedálni, v 
šatniach a na chodbách. Treba im vštepovať zásady 



školského poriadku. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého kolektívu v 
triede. 
Realizácia: 
V septembri uskutočniť pobyt v škole v prírode. Budeme sa snaţiť o to, aby sa ţiaci naučili správne 
návyky kladenia otázok, prihlasovania sa o slovo 
a pod. 
2.Dôraz kladieme na bezpečnosť ţiakov na cestách, ale aj v budove školy a v okolí. Naučiť ţiakov 
správnu cestu do školy a späť. 
Realizácia : Kurz bezpečnosť na cestách a vyučovanie dopravnej výchovy. 
Pedagogické stratégie v 1. ročníku 
Metódy 
Výklad 
Práca v tíme 
Ciele: 
naučiť sa komunikovať 
naučiť sa čítať a písať 
vedieť počítať do 20 
postupné budovanie priestorovej predstavivosti 
získavať vzťah k prírode 


