
 1 

Základná škola Andreja Radlinského 

Školská 694, 908 01 Kúty                                                                   

                  

                

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

PRE 2. STUPEŇ ZŠ 

Každému treba vzdelávať sa, aby žil každý ako človek, kto sa 
narodil ako človek. 

J. A. Komenský 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy štátna 

Dátum schválenia 03.09.2008 

Miesto vydania ZŠ A. Radlinského, Školská 694, Kúty 

 

Kúty  03. 09. 2008                                                                                 PaedDr. Jana Mrázová      

                                                                                                                       riaditeľka školy 

                                                                    

 

www.zskuty.edupage.org                                                                                                Ing. Branislav Vávra 

mail: zsradlinskeho@gmail.com                                                                                            starosta obce 

Tel.:  034/6597 268 

Fax:  034/6597 808 

 

 

Platnosť dokumentu do: 31.08.2018 



 2 

Platnosť Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

Revidovanie     

Platnosť ŠkVP od 1.9.2008   

Platnosť ŠkVP od 1.9.2009 Doplnené o učebné osnovy pre šiesty ročník 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2010 Doplnené o učebné osnovy pre siedmy ročník 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2011 Doplnené o učebné osnovy pre ôsmy ročník 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2012 Doplnené o učebné osnovy pre deviaty ročník 

Platnosť ŠkVP od  16.8.2013 Zmena funkcie riaditeľky 

Platnosť ŠkVP od  27.8.2013 Opravy, na ktoré upozornila ŠŠI 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2013 Zmena funkcie zástupkyne riaditeľky 

Platnosť ŠkVP od  27.8.2014 

Aktualizácia všeobecnej charakteristiky školy a vnútorného 

systému kontroly a hodnotenia 

Platnosť ŠkVP od  1.9.2015 Aktualizácia všeobecnej charakteristiky školy 

 Platnosť ŠkVP od  1.9.2016 

Aktualizácia personálneho zabezpečenia, dlhodobých projektov, 

hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, rámcový učebný 

plán 

 Platnosť ŠkVP od  1.9.2017 

Aktualizácia personálneho zabezpečenia, dlhodobých projektov,  

rámcový učebný plán, UO z dejepisu pre 9. ročník 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 3 

Obsah 

 
I. Všeobecná charakteristika školy .................................................................................. 4 

1. Personálne zabezpečenie .......................................................................................... 4 

2. Organizácia prijímacieho konania ............................................................................ 4 

3. Dlhodobé projekty .................................................................................................... 4 

4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi .................................................................. 6 

5. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy ........................................... 7 

6. Škola ako životný priestor ........................................................................................ 7 

7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní...8 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu……………………………….8 

1. Zameranie školy……………………………………………………………………8 

2. Profil absolventa a stupeň vzdelania ISCED 2 ........................................................ 9 

3. Pedagogické stratégie ............................................................................................... 9 

4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami ................................... 10   

5. Začlenenie prierezových tém ................................................................................... 10 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia .................................................................. 14 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov ............................................................ 14 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ........................................... 14 

3. Hodnotenie školy ..................................................................................................... 15 

IV. Rámcový učebný plán ................................................................................................. 16 

V. Učebné osnovy ............................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I. Všeobecná charakteristika školy 

Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch je plnoorganizovaná škola, ktorá v júli 

2002 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy obce Kúty. Nachádza sa na okraji 

obce,  pri hlavnej ceste smerujúcej na Holíč. Škola vzdeláva a vychováva približne 390 

žiakov. Na prvom stupni je 8 tried. Na druhom stupni je 9 tried.  Škola poskytuje základné 

vzdelanie rôznorodej skupine žiakov.  Nadaným žiakom dáva možnosť rozvíjať svoj talent 

v oblasti športu, informačných technológií, matematiky,  literárnej, výtvarnej a tvorivej 

činnosti. K žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami učitelia pristupujú 

individuálne a umožňujú im integráciu v bežných triedach školy. V popoludňajších hodinách 

majú žiaci možnosť realizácie v množstve záujmových krúžkov.  

V rokoch 2009 až 2011 prešla budova školy rekonštrukciou. Rekonštrukcia sa týkala 

hlavne plynovej kotolne, výmeny okien a radiátorov, zateplenia budovy, zrekonštruovania 

sociálnych zariadení. V druhej etape sa zrekonštruovali učebne na vyučovanie IKT, jedáleň aj 

sociálne zariadenia. 

V roku 2012 sa na školskom dvore vybudovalo nové multifunkčné ihrisko, ktoré slúži 

našim žiakom, ale aj verejnosti pri rôznych športových aktivitách. V roku 2013 sa 

zrealizovala výstavba odrazovej steny na tenis na tenisovom ihrisku na školskom dvore. 

V školskom roku 2014 bol vybudovaný na školskom dvore altánok, ktorý slúži  žiakom školy 

i pedagógom ako priestor na výučbu v prírode, bola zrealizovaná asfaltová dráha na in-line 

korčule, exteriérové fitnes stroje. 

Koncom kalendárneho roka 2012 sa vybudovala nová školská knižnica na prízemí  

pavilónu B.  Knižnica funguje počas vyučovania i mimo neho v pevných výpožičných 

hodinách. V roku 2014 bolo zriadené fyzikálno-chemické laboratórium a nová multimediálna 

učebňa určená na vyučovanie predmetov geografia, dejepis a vlastiveda. Škola má i novú 

učebňu techniky a jazykové laboratórium. V roku 2017 bola vybudovaná školská záhrada 

s altánkom, rozhľadňou, ohniskom, pocitovým chodníkom, vyvýšenými záhonmi a rôznymi 

záhradnými prvkami, ktoré vyrábajú žiaci. 

 

 

1. Personálne zabezpečenie 

 

Vzhľadom na veľkosť školy a jej potreby je v našom pedagogickom zbore 31 pedagógov. 

Z toho sú traja vychovávatelia a jeden asistent učiteľa. Na škole vyučujú mladí, 

aktívni, ambiciózni učitelia, ale aj starší, skúsení pedagógovia, ktorí ochotne a radi pomáhajú 

menej skúseným kolegom. Začínajúci učitelia majú pridelených uvádzajúcich učiteľov, ktorí 

im pomáhajú a odovzdávajú svoje skúsenosti a zodpovedajú za priebeh adaptačného 

vzdelávania. V škole pôsobí koordinátor pre drogovú prevenciu, environmentálnu výchovu, 

výchovný poradca,  koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, a školský knihovník. 

Svoj odborný a osobnostný rast prispôsobujú učitelia potrebám školy a zúčastňujú sa ďalšieho 

vzdelávania (doplňujúce štúdium cudzích jazykov, telesnej výchovy, etickej výchovy, IKT, 

rôzne prednášky a semináre).   

 

 

2. Organizácia prijímacieho konania 

 Žiaci pokračujú na nižšom stupni stredného vzdelávania po úspešnom zvládnutí 

primárneho vzdelávania. 
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3. Dlhodobé projekty 

ZŠ Andreja Radlinského je zapojená do projektov: 

Infovek - projekt poskytuje škole pripojenie na internetovú sieť a aktualizuje používaný 

softvér. 

Modernizácia vzdelávacieho procesu - v rámci tohto projektu škola získala nové počítače 

a 6 učiteľov sa zúčastnilo vzdelávania v moderných spôsoboch vyučovania. 

Školské ovocie – pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni je dodávaná čerstvá jablková 

šťava, jablká a hrušky. 

Škola plná zdravia – týmto projektom spolupracujeme s firmou Bonduelle, ktorá nám dodáva 

všetku zeleninu do školskej jedálne. 

Mliečny program – pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni je dodávané mlieko. 

Škola plná zdravia – týmto projektom spolupracujeme s firmou Bonduelle, ktorá nám 

dodáva všetku zeleninu do školskej kuchyne. 

Poznaj svoj región – Vďaka tomuto projektu navštevujú naši žiaci pamätné miesta nášho 

regiónu - mesto Skalica, Holíčsky zámok, kostol sv. Margity Antijochijskej v Kopčanoch, 

žrebčín v Kopčanoch. 

Tenis do škôl – sponzori projektu sú Slovenský tenisový zväz a Tatrabanka. Darovali škole 

kompletnú tenisovú výbavu pre žiakov – 60 ks plastových rakiet, 120 ks penových lôpt, 2 

rakety pre učiteľov, 25 ks detských rakiet a 60 ks tenisových  loptičiek. 

Aktívne športuj vo voľnom čase - týmto projektom sme získali finančné prostriedky na 

nový basketbalový kôš do telocvične a niekoľko pomôcok na hodiny vyučovania TEV. 

Projekt Nadácia Pontis – v rámci celoslovenského projektu  Olympijské festivaly detí 

a mládeže Slovenska, do ktorého sa naša škola zapojila v šk. roku 2011/2012, sme získali 

finančné prostriedky na nákup športových pomôcok a potrieb vhodných na realizáciu 

Olympijského dňa detí na našej škole. 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – 

cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Škola získala interaktívnu tabuľu, 

notebook so softvérom a ozvučenie učebne. 

Hurá do sveta – grantový projekt Nadácie Volkswagen Slovakia – škola získala finančné 

prostriedky vo výške 950 € z ktorých financovala zosieťovanie počítačov v interaktívnej 

učebni programom Lanschool a zakúpila nemeckú literatúru, čím podporuje vzdelávanie 

žiakov v nemeckom jazyku. 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – cieľom projektu je zariadenie 

triedy interaktívnou tabuľou, 20 tabletami, notebookom a wifi routrom. 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí – výchovný poradca sa v rámci projektu zúčastní na vzdelávacích 

a iných poradenských, či vedecko-výskumných aktivitách. Škola získala odborné metodiky, 

publikácie, diagnostické a edukačné balíčky. 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí – výchovný poradca sa v rámci projektu zúčastňuje na vzdelávacích 

a iných poradenských, či vedecko-výskumných aktivitách. Škola získala odborné metodiky, 

publikácie, diagnostické a edukačné balíčky. 

Modrá škola – voda pre budúcnosť" je dlhodobý vzdelávací program, ktorého hlavným 

cieľom je systematické  budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode. 

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách - národný projekt– škola získa 

zapojením sa do tohto projektu učebné pomôcky na vyučovanie predmetov fyzika, chémia, 

biológia a technika v celkovej hodnote 50 000 €. 

English one – národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na 

základných školách – projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho 
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urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získali moderné didaktické prostriedky, ktoré sú 

nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom prináša interaktívne 

a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. Učitelia prešli 

vzdelávaním, ktoré bolo zamerané na nové metódy výučby aj na praktické používanie 

poskytnutých moderných didaktických prostriedkov. 

Potulky regiónom – škola získala od Trnavského samosprávneho kraja 200 €. Žiaci navštívili 

zo získaných finančných prostriedkov kultúrne a historické pamiatky v našom regióne. 

Projekt s radosťou do záhrady  - grantový program Zelené oázy – finančné prostriedky vo 

výške 3 400 € boli použité na vybudovanie školskej záhrady, ktorej súčasťou je altánok, 

rozhľadňa, vyvýšené záhony, ohnisko, ovocný sad a mnoho ďalších záhradných prvkov. 

Finančnú spoluúčasť na projekte má Obec Kúty, Rada školy pri ZŠ Andreja Radlinského a 

Rodičovská rada pri ZŠ. 

E Twinning – program je súčasťou európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+. 

Podstatou programu je partnerská spolupráca učiteľov a žiakov z celej Európy. Žiaci pracujú 

na projektoch spoločne so žiakmi zo zahraničných škôl. Učia sa nielen predmet, v ktorom je 

projekt realizovaný, ale zároveň sa zdokonaľujú v komunikácii v cudzom jazyku.  

Pripoj sa k nám a ukáž čo vieš – škola získala od Trnavského samosprávneho kraja dotáciu 

460 €. Zo získaných prostriedkov boli zakúpené pomôcky a spotrebný materiál na vyučovanie 

predmetu technika. 

 

 

4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Počas celého školského roka je škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Rodičia 

dostávajú informácie o výsledkoch vzdelávania svojich detí prostredníctvom internetovej 

žiackej knižky, klasickej žiackej knižky, na triednych rodičovských združeniach. Zástupcovia 

rodičov jednotlivých tried tvoria Rodičovskú radu pri ZŠ.  

Na základe §24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je 

zriadená  rada školy.  V Rade školy zastupujú školu dvaja volení pedagogickí a jeden 

nepedagogický zamestnanec. Vedením školy je informovaná o činnosti školy, o hospodárení 

školy, o výsledkoch výchovy a vzdelávania a ďalších zámeroch v rozvoji školy. 

Na škole sú  zavedené už tradičné akcie, ktoré približujú prácu žiakov a učiteľov. Ide 

o tradície, ktoré:  

 rozvíjajú prirodzený záujem o pohyb – Naša olympiáda, Beh pre zdravie, využívaním 

telocvične aj v mimo vyučovacom čase;  

 kladú mimoriadny dôraz na výchovu detí k správnemu stravovaciemu režimu a k 

osvojovaniu si základných pravidiel správnej výživy – týždeň zdravej výživy, besedy s 

lekármi, dni ovocia;  

 podnecujú záujmové aktivity umeleckého zamerania – prehliadka záujmových aktivít 

žiakov a učiteľov na vianočnej šou Deti škole;  

 zbližujú učiteľov s rodičmi – školský ples, spoločné brigády, rozlúčková slávnosť 

deviatakov;  

 zapájajú rodičov do života školy – na stretnutiach v Rodičovskej rade pri ZŠ a Rade 

školy pri ZŠ Andreja Radlinského.  

 

Škola spolupracuje  s Obecným úradom v Kútoch. Pri rôznych podujatiach obce ponúka 

škola svoje priestory, kultúrny program žiakov školy  a služby školskej jedálne.  

Na veľmi dobrej úrovni je aj spolupráca s Materskou školou v Kútoch, Centrom voľného 

času KAMaRÁD, Základnou umeleckou školou, Obecnou knižnicou, DSS Nezábudka, 

dobrovoľným i profesionálnym hasičským zborom.  
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V rámci spolupráce s občanmi našej obce organizujú pedagogickí zamestnanci besedy 

s poľovníkmi, včelármi, hasičmi, záhradkármi a príslušníkmi Železničnej polície. Štandardný 

je vzťah s okolitými základnými a strednými  školami, Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Senici.   

 

 

5. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Budova školy bola postavená pred 50 rokmi. V rokoch 2009 až 2011 bola budova školy 

zrekonštruovaná a zmodernizovaná. Škola v súčasnosti disponuje sedemnástimi triedami, 

odbornou učebňou biológie, fyzikálno-chemickým laboratóriom, interaktívnou 

učebňou, dvomi učebňami výpočtovej techniky, novou knižnicou. Výučba jazykov prebieha 

v jazykovom laboratóriu. Knižnica bola daná do prevádzky v septembri 2012. Knižný fond 

má v súčasnosti asi 2700 titulov a postupne sa rozširuje.  

Telovýchovná činnosť prebieha v malej a veľkej telocvični. Podlaha v telocvični sa 

čiastočnou rekonštrukciou opravila. V školskom areáli pre potreby žiakov slúžia futbalové  

a tenisové ihrisko, atletická dráha, nové multifunkčné ihrisko, posilňovacie exteriérové stroje, 

ihrisko na plážový volejbal a dráha na in-line korčule. Žiakom slúži altánok na školskom 

dvore a školská záhrada. 

V škole sú kabinety matematiky, fyziky a chémie, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka 

a literatúry, biológie, geografie, dejepisu, výchovného poradcu a kabinet pre I. stupeň. 

Vybavenie kabinetov je postačujúce, priebežne sa dopĺňa veľkým množstvom moderných 

učebných pomôcok, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Škola prevádzkuje 

školskú kuchyňu a jedáleň. V auguste 2013 prebehla rekonštrukcia budovy školskej jedálne, 

boli vymenené obloky a zrealizovaná nová fasáda. V auguste 2014 bolo zrekonštruované WC 

a sprcha a vymaľovaná šatňa a jedáleň.  

Školský klub detí má 3 oddelenia, ktoré sú vybavené novým interiérovým zariadením. 

 

 

6. Škola ako životný priestor 

 

Modernizácia vyučovania znamená aj jeho humanizáciu. Aby sa žiaci i pedagógovia cítili 

v škole čo najpríjemnejšie, kladie sa dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského 

dvora, chodieb. O veľké množstvo zelene v interiéri školy sa starajú žiaci a triedni učitelia. 

Rekonštrukciou školy získali zamestnanci a žiaci školy veľmi dobré pracovné podmienky.  

Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snaží škola dodržiavať psycho-hygienické zásady žiakov. 

Škola má dosť zelene, široké chodby, telocvičňu, dielne, priestrannú jedáleň, veľké a svetlé 

triedy. Školský nábytok vo všetkých triedach je síce funkčný, ale vzhľadom k rokom 

používania je potrebné ho v blízkej dobe vymeniť. Chodby sú  vyzdobené prácami žiakov aj 

učiteľov. 

Pedagogickí zamestnanci majú svoje kabinety, kde sa môžu nerušene pripravovať na 

vyučovanie a oddýchnuť si. Na porady a rôzne posedenia slúži zborovňa.  

Hrdosť na svoju školu pestujú učitelia školy u žiakov  aj vytvorením vlastnej školskej 

hymny. V duchu novej filozofie školy, ktorej prioritou je vzdelávať ľudí zanietených pre 

vzdelanie, umenie a šport – bolo vytvorené nové logo školy.  

Aktuálne informácie o aktivitách školy sú pravidelne zverejňované na webovej stránke 

školy, na informačných tabuliach a nástenkách, v miestnej tlači. 

Budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi je podporované rôznymi aktivitami – 

zapojením do záujmovej činnosti, pestovaním priateľských vzťahov aj v mimo vyučovacom 

čase napr. pri exkurziách, návšteve divadelných a filmových predstavení, pri športových 

podujatiach.  
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Zriadením žiackeho parlamentu sa monitorujú problémy školy očami žiakov, prijímajú sa 

návrhy na zlepšenie.  

 

 

7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

V škole sú vytvorené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie aj oddych. Tieto sa udržiavajú a vylepšujú. Škola má vypracovaný  školský 

poriadok pre žiakov a pracovný poriadok pre zamestnancov.  

Na začiatku každého školského roka prebieha poučenie žiakov a zamestnancov školy o 

bezpečnosti a ochrane zdravia, zároveň sa uskutočňujú raz za dva roky školenia zamestnancov 

školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Žiaci sú zároveň poučení 

o bezpečnom správaní sa v odborných učebniach a v telocvični, ku ktorým máme 

vypracované prevádzkové poriadky. Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci sa realizuje pravidelne pred každou školskou akciou - zápis o poučení sa musí uviesť do 

triednej knihy a do organizačného zabezpečenia školskej akcie. 

Veľká pozornosť sa venuje bezpečným a zdraviu vyhovujúcim podmienkam 

v priestoroch na vyučovanie. Vyučovacie priestory vyhovujú platným technickým 

a hygienickým normám (svetelnosť, teplota, čistota, primeraná veľkosť sedacieho 

a pracovného nábytku),  ktoré sú podrobnejšie rozpracované v prevádzkovom poriadku školy.  

Písomnou aj elektronickou formou vedieme evidenciu školských úrazov žiakov, ku 

ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných 

školou. Pri vzniku školského úrazu s následnou absenciou v škole je vyhotovený záznam 

o školskom úraze.  V rámci ochrany zdravia a prevencie úrazov pedagogickí zamestnanci 

vykonávajú nad žiakmi nepretržitý dozor. 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Prioritou Základnej školy A. Radlinského v Kútoch je poskytnúť všetkým žiakom 

všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch. Pripraviť žiakov na život, ktorý od 

nich vyžaduje, aby boli schopní  kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Hlavnými cieľmi školy je vychovávať žiakov v duchu humanizmu, tolerancie a ľudskosti,  

pestovať v žiakoch národnú hrdosť, znášanlivosť a odpor voči diskriminácii z rasových, 

národnostných a náboženských dôvodov, viesť ich k ochrane zdravia a životného prostredia, 

prehlbovať  ich environmentálne cítenie. Žiaci by mali dostať pevný základ vedomostí 

v humanitných aj prírodovedných predmetoch, získať všeobecný prehľad a popritom rozvíjať 

svoje špecifické záujmy v nepovinných predmetoch a krúžkoch. V spolupráci s rodičmi 

vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Škola venuje náležitú pozornosť 

výchove k manželstvu a rodičovstvu. Poskytuje pomoc žiakom pri príprave na rodinný život. 

Učitelia žiakov motivujú, pripravujú a zapájajú do predmetových olympiád a súťaží, pričom 

účasť v nich považujú za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-

vzdelávací program. Tento základ by mal žiakom poskytnúť sebavedomie a možnosť vybrať 

si povolanie,  pre ktoré majú schopnosti a ktoré im poskytne pocit sebarealizácie. 
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1. Zameranie školy  

 

Škola ctí tradície a rozvíja svoje silné stránky v záujme zvyšovania kvality vzdelávania 

a výchovy žiakov. Cieľom je vytvorenie priaznivej klímy pre všetkých žiakov a  

zamestnancov školy, kde má svoje miesto ľudskosť, tolerancia, ale tiež disciplína a poriadok. 

Prioritou je efektívnosť vzdelávania orientovaná na základné aj špecifické potreby žiaka. 

Vyučovanie cudzích jazykov prebieha zaujímavou formou tak, aby žiaci  získané vedomosti 

v budúcnosti využiť i v reálnom živote. Pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka organizujeme 

dni aktívneho anglického vzdelávania pod vedením anglického lektora. V súlade s Európskym 

politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 

venujeme pozornosť zdravému životnému štýlu. Realizujeme aktivity a programy na podporu 

prevencie obezity, telesného a duševného zdravia, zapájame žiakov do pohybových aktivít, 

podporujeme činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupňujeme 

ihriská a telocvičňu na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. 

U žiakov sa snažíme podporovať enviromentálne cítenie. Každoročne organizujeme zber 

papiera a žiaci monitorujú v rámci ekohliadok čierne skládky v obci. Škola nesie meno 

národného buditeľa, jazykovedca a kňaza Andreja Radlinského, ktorý pôsobil  v 19. storočí 

v Kútoch. Preto sú žiaci vedení k poznávaniu významných rodákov a osobností  nášho 

regiónu. Každoročne je organizovaná literárna súťaž Radlinského Kúty. 

 

2. Profil absolventa pre stupeň vzdelania ISCED 2 

 

Absolvent 2. stupňa našej školy by mal získať ucelené poznatky poskytované v rámci 

jednotlivých predmetov. Mal by byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení 

rôzne zdroje informácií, vedieť využívať IKT, osvojiť si metódy štúdia a práce s 

informáciami, dobre ovládať slovenský jazyk a komunikovať v dvoch svetových jazykoch. 

Mal by získať základné vedomosti o významných rodákoch a osobnostiach pôsobiacich 

v minulosti aj súčasnosti v našom regióne, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo 

vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín. Absolvent by mal  svojím 

vystupovaním robiť  dobré meno škole, byť tolerantný, čestný,  usilovný, svedomitý, 

samostatný, byť schopný vytvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy, robiť kompromisy, 

mať environmentálne cítenie a chápať potrebu ochrany zdravia a životného prostredia. Mal by 

byť pripravený robiť zodpovedné rozhodnutia dôležité pre svoj život. 

 Predpokladom dosiahnutia cieľov tohto vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého 

prechodu z primárneho vzdelávania. Absolvent programu nižšieho stredného vzdelávania 

získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu 

poskytovaného základnou školou. Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na 

vyššom strednom stupni, v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie 

(povinnú školskú dochádzku). Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov 

nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu. 

 

 

3. Pedagogické stratégie 

 

Na vyučovacích hodinách využívame všetky dostupné prostriedky a formy, kladieme  

dôraz na názornosť, efektívnosť a tvorivosť.  Využívame IKT vo vyučovaní, skupinové 

vyučovanie,  projektové vyučovanie a blokové vyučovanie Nadaných žiakov motivujeme, 

pripravujeme a zapájame do predmetových olympiád a súťaží,  k slabo prospievajúcim 

pristupujeme individuálne. Naším hlavným cieľom je rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 
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samostatnosť, aktivitu a schopnosť reálneho sebahodnotenia. Každoročne organizujeme školu 

v prírode, lyžiarsky kurz, plavecký kurz. Vyučovanie mnohých predmetov zefektívňujeme a 

spestrujeme exkurziami, prednáškami a besedami. Pre našich žiakov organizujeme množstvo 

krúžkov a záujmových útvarov, v ktorých môžu žiaci rozvíjať svoj talent,  schopnosti 

a špecifické záujmy. Ich činnosť je podporovaná vzdelávacími poukazmi. Pre  prevenciu 

drogových závislostí organizujeme prednášky, besedy.  

 

 

4.   Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Škola poskytuje vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. V spolupráci 

s rodičmi sa snaží vytvoriť pre nich podmienky, ktoré umožňujú integrovať ich do bežnej 

triedy. Vyučujúci aj žiaci tried, do ktorých sú títo žiaci zaradení, sa im v čo najväčšej miere 

prispôsobujú, umožňujú a pomáhajú im zvládať obmedzenia spojené s ich zdravotným 

znevýhodnením. Podľa druhu znevýhodnenia je možná úprava školského nábytku, 

hygienických zariadení, úprava času obeda a prestávok atď. Škola nemá bezbariérový prístup 

ani možnosť bezbariérového pohybu po budove.  

Žiaci s vývinovými poruchami učenia na základe odporúčania psychológa majú 

zabezpečený individuálny prístup a v odôvodnených prípadoch sa učia podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu. Žiakov s mentálnym postihnutím podľa jeho stupňa škola integruje 

do bežných tried,  pričom žiak má zabezpečený individuálny vzdelávací program, alebo 

poskytuje možnosť vzdelávania v domácom prostredí. 

Škola monitoruje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s Obecným 

úradom v Kútoch a snaží sa zabezpečiť dobrú spoluprácu s rodičmi.  

K žiakom s nadaním vyučujúci uplatňujú individuálny prístup na hodinách, škola im 

umožňuje rozvíjať intelektové, umelecké a športové nadanie v nepovinných predmetoch 

a krúžkoch.  Krúžky vedú kvalifikovaní učitelia, externí odborníci a rodičia pracujúci v danej 

oblasti. Žiaci s nadaním sa zapájajú do predmetových olympiád, umeleckých a športových 

súťaží. 

 

 

    5.     Začlenenie prierezových tém 

1. Dopravná výchova 

2. Environmentálna výchova 

3. Osobnostný a sociálny rozvoj 

4. Ochrana života a zdravia 

5. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

6. Mediálna výchova 

7. Multikultúrna výchova 

8. Regionálna výchova a tradičná kultúra 

9. Finančná gramotnosť 
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Dopravná výchova 

Žiaci sú účastníci cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci 

v prostriedkoch hromadnej a osobnej dopravy. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých 

účastníci sú deti. Aj preto poskytujeme žiakom základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Úlohou je pripraviť deti 

na samostatný pohyb v cestnej premávke. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v 

objekte a bezpečných priestoroch v okolí školy.  

Ciele dopravnej výchovy: 

 sformovať si mravné vedomie a správanie v zmysle zodpovednosti pri chôdzi a jazde v 

cestnej premávke, 

 uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec, 

korčuliar, cyklista, cestujúci, 

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli a taktiež ich taktické prvky, 

 

Environmentálna výchova 

Je to prierezová téma, ktorá sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä geografiou, 

biológiou a etickou výchovou. Organizačne ju začleňujeme do predmetov jednotlivými 

témami. 

Ciele environmentálnej výchovy: 

 rozvíjať si spôsobilosť, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka 

k životnému prostrediu, 

 posilniť individuálnu zodpovednosť za vzťah človeka k prostrediu,  

 využívať informačné a komunikačné technológie pri získavaní a spracovaní 

informácií, 

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

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode, 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová oblasť Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov a 

poskytuje im základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Téma sa prelína všetkými 

vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby 

žiakov. Realizuje sa prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a 

iných interaktívnych metód. Realizuje sa najmä na hodinách občianskej náuky, etickej 

výchovy a náboženskej výchovy. 

Ciele: 

 rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, 
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 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,  

 pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

 rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, 

 podporovať prevenciu sociálno-patologických javov v škole.  

Ochrana života a zdravia 

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov 

zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a 

pohybe v prírode môžu vzniknúť nepredvídané skutočnosti ohrozujúce človeka a jeho 

zdravie. V škole sa Ochrana života a zdravia realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných 

predmetov.  

Ciele: 

 formovanie vzťahu k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 

života iných ľudí, 

 poskytnúť potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a vedomosti,  

 rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, 

 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

Táto téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme u žiakov rozvíjať - komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a 

svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba aj prácu v skupine, vytvoriť 

nejaký produkt. Obsah témy je zameraný na metodológiu tvorby projektu. Prierezová téma 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti je súčasťou viacerých predmetov. 

Ciele: 

 naučiť sa prostredníctvom vlastnej organizácie riadiť seba aj tím, 

 vypracovať si harmonogram svojich prác, 

 získavať potrebné informácie, spracovať ich, 

 vedieť nájsť problém, ktorý treba riešiť, 

 vedieť správne problém pomenovať, 

 naučiť sa prezentovať svoju prácu. 
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Mediálna výchova 

Žiaci sú vystavení vplyvom médií. Nie každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto 

treba rozvíjať u nich mediálnu kompetenciu, ktorá umožní žiakom osvojiť si stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a kriticky a selektívne využívať médiá 

a ich produkty. Uplatňuje sa vo všetkých predmetoch, najmä informatika a informatická 

výchova. 

Ciele: 

 schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií, 

 schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá a objavovať v nich to 

hodnotné a pozitívne, 

 schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť. 

 

Multikultúrna výchova 

Multikultúrnu výchovu zaraďujeme vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta 

a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Dotýka sa však aj medziľudských 

vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou. 

Multikultúrnu výchovu začleňujeme najmä do predmetov: dejepis, občianska náuka, 

geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova a etická výchova, výchova umením.  

Ciele: 

 rozvoj chápania iných kultúr, 

 rozvoj akceptácie iných kultúr, 

 rozvoj medziľudskej tolerancie, 

 spoznávanie iných kultúr, 

 chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných. 

 

Regionálna výchova a tradičná kultúra 

Regionálna výchova je dôležitý prostriedok rozvoja a kultivácie pozitívnych postojov 

žiakov na základnej škole. Výchova k vzťahu a úcte k človeku, obci, mestu, vlasti, výchova k 

národnému povedomiu a občianskej súnaležitosti tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovného 

pôsobenia, každodenného kontaktu žiakov s okolitou realitou, rodičmi, učiteľmi atď.. 

Regionálnu výchovu a tradičnú kultúru chápeme v škole ako zámerné rozvíjanie vlastnej 

identity, národného povedomia, pozitívneho vzťahu k vlasti. Rozvíja pozitívne postoje k sebe 

samému i k svetu okolo nás. Prierezová téma sa uplatňuje najmä na predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, výtvarná výchova,  hudobná výchova, dejepis. 
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Ciele: 

 integrovaná výchova vo väzbe na vlastnú lokalitu a širší región, 

 zachovanie hodnôt kultúry a remeselnej výroby, 

 poznanie histórie a súčasnosti, 

 vychovať mládež hrdú na svoj národ,  

 pestovať lásku ku všetkým národnostiam štátu, 

 poznávanie ľudových piesní, tancov, hier, ľudových nástrojov.  

 

III.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Preto sa dôraz kladie na slovné 

hodnotenie všetkých aktivít žiakov na vyučovacích hodinách. Klasifikácia vzdelávacích 

výsledkov sa uplatňuje v 8. – 9. ročníku. Klasifikácia sa vykonáva v súlade s metodickými 

pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu. 

V 8. ročníku sa klasifikujú známkou všetky predmety. 

V 9. ročníku sa klasifikujú známkou všetky predmety. 

Po ukončení 9. ročníka sa píše žiakovi na vysvedčení: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Hodnotenie a odmeňovanie vychádza zo zásady absolútnej objektivity a nestrannosti tak, 

aby mal každý rovnakú šancu byť primerane odmenený za vykonanú prácu. Hodnotenie 

učiteľov formou odmien a osobných príplatkov je za: 

- prácu so žiakom mimo vyučovania 

- dosiahnuté výsledky so žiakmi 

- prácu v metodických orgánoch 

- starostlivosť o pridelené priestory 

- reprezentáciu školy na verejnosti 

- spoluprácu školy s inými organizáciami 

- konkrétne úlohy určené riaditeľom školy 

- ďalšie vzdelávanie 

Metódy vyhodnocovania týchto kritérií zahŕňajú pozorovanie, hospitácie, rozhovor, 

sledovanie prospechu a pokroku žiakov vo výsledkoch, úspešnosť prijatia žiakov na stredné 

školy, tvorbu učebných pomôcok, sledovanie žiackych súťaží a mimoškolskej činnosti. 
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3. Hodnotenie školy 

 

Škola má záujem uplatňovať spätnú väzbu svojej činnosti vo vzťahu k zriaďovateľovi, 

ďalším nadriadeným orgánom, rodičom aj žiakom. Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

      -     ciele, ktoré si škola stanovila, v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom    

            vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

- mieru napĺňania cieľov Štátneho vzdelávacieho programu 

-  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení 

Monitorujeme pravidelne: 

-     prostredie – klímu školy  

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

- priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania  

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- výsledky vzdelávania 

- riadenie školy  

Kritériom pre nás je: 

- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

- kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

- pohovory so žiakmi, rodičmi, zamestnancami školy 

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

- analýza úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy 

- SWOT analýza 
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IV.  Rámcový učebný plán 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet 

hodín Poznámky 

    8.ročník   

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 5  

  1. cudzí jazyk 3  

  2. cudzí jazyk 2 1 

Matematika  a práca s 

informáciami  Matematika 5 1 

  Informatika 1 0,5 

Človek a príroda Biológia 2 1 

  Fyzika 2  

  Chémia 1  

Človek a spoločnosť Dejepis 1  

  Geografia 2 1 

  Občianska náuka 1 0,5 

Človek a hodnoty 

Etická/náboženská 

výchova  1 0,5 

Človek a svet práce Svet práce 0,5  

  Technika 0,5  

Umenie a kultúra Výchova umením 1 0,5 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

vých. 2  

Spolu    30 6 
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Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet 

hodín Poznámky 

    9.ročník   

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 6 1 

  1. cudzí jazyk 3  

  2. cudzí jazyk 1  

Matematika  a práca s 

informáciami  Matematika 6 2 

  Informatika 1 0,5 

Človek a príroda Biológia 1  

  Fyzika 2  

  Chémia 2  

Človek a spoločnosť Dejepis 1  

  Geografia 2 1 

  Občianska náuka 1 0,5 

Človek a hodnoty 

Etická/náboženská 

výchova  1 0,5 

Umenie a kultúra Výchova umením 1 0,5 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

vých. 2  

Spolu    30 6 

 

Poznámky: 

1. Voliteľné hodiny používa škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu, a to 

na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu.  

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka z inej školy  

škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na 

predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov 

so svojim školským vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného školského 

roka.  

3. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. 

4. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 8. - 9. ročníka nesmie byť 

vyšší ako 34. 

5. Predmet telesná a športová výchova sa vyučuje pre chlapcov a dievčatá toho istého 

ročníka oddelene. 

6. Pri vyučovaní predmetu etická výchova sa spájajú žiaci 5. – 9. ročníka a vytvárajú 

skupinu s najvyšším možným počtom žiakov 20. 

7. Ak si žiak vyberie jeden v povinne voliteľných predmetov (etická výchova, 

náboženská výchova), navštevuje ho bez možnosti zmeny počas celého školského 

roka.  

8. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie. 
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9. Triedy sa delia v závislosti od počtu žiakov v nasledovných predmetoch: anglický a 

nemecký jazyk, informatika, svet práce a technika, telesná a športová výchova, 

chémia. 

10. Pri cudzom jazyku, informatike a predmetoch svet práce a technika je maximálny 

počet žiakov v skupine 17.  Pri telesnej a športovej výchove 25. 

11. Predmety svet práce a technika sa budú vyučovať každý druhý týždeň striedavo. 

12. Vyučovací predmet dejepis sa v deviatom ročníku vyučuje 3 hodiny, a to ako jedna 

dvojhodinovka a jedna samostatná vyučovacia hodina. 

 

 

V. Učebné osnovy 
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