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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť školy 

 

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

2002 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy obce Kúty. Budova školy bola 

postavená v roku 1961. Nachádza sa na okraji obce,  pri hlavnej ceste smerujúcej na Holíč. 

Budovu školy tvoria dva bloky, a to blok A a blok B. Súčasťou školy je aj školská telocvičňa 

s novovybudovanými šatňami, školská kuchyňa s jedálňou, tri oddelenia školského klubu detí 

a rozľahlý školský dvor so školskou záhradou. V priľahlej časti školy sú novovybudované 

parkovacie miesta pre pedagógov a  rodičov žiakov. 

Škola vzdeláva a vychováva približne 395 žiakov. Na prvom stupni je 8 tried. Na druhom 

stupni 10 tried. Žiakom našej školy  ponúkame celú škálu mimoškolských aktivít a 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, školská  

jedáleň a sociálne zariadenia. 

 

2. Charakteristika žiakov 

 

Školu navštevujú  prevažne žiaci s trvalým bydliskom v Kútoch vo veku od 6 do 15 

(výnimočne od 5 alebo do 16 rokov). Škola sa venuje aj vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

 

Efektívna realizácia ŠVP je podmienená potrebným personálnym zabezpečením, pričom sa 

musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej legislatíve. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci  

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, 

spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie;  

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu;  

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov;  

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k 

žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite.  
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Pedagogickí zamestnanci  

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné 

požiadavky stanovené platnou legislatívou;  

 preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi a s rodičmi;  

uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.  

 

Odborní zamestnanci  

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, 

špeciálnopedagogickej, liečebnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a 

sociálneho poradenstva a prevencie.  

 

Pedagogický zbor tvorí riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, 25 učiteľov vrátane výchovného 

poradcu, 3 vychovávatelia školského klubu, 1 asistentka učiteľa. Zbor je zmiešaný s prevahou 

žien, vekovo pestrý – od mladých zamestnancov až po skúsených kolegov s dlhoročnou 

praxou. Pedagogickí zamestnanci sú tvoriví, aktívni, prístupní novým metódam a formám 

práce a ďalšiemu vzdelávaniu. Začínajúci učitelia majú pridelených uvádzajúcich učiteľov, 

ktorí im pomáhajú a odovzdávajú svoje skúsenosti a zodpovedajú za priebeh adaptačného 

vzdelávania. Prioritnými oblasťami ďalšieho vzdelávania sú cudzie jazyky, informatika, šport, 

čitateľská a finančná gramotnosť. Pedagógovia prešli vzdelávaním v oblasti IKT, ktorým si 

rozšírili a získali nové znalosti s prácou s počítačom, interaktívnou tabuľou  a tabletmi.  

Vzdelávaniu pedagógov venuje škola významnú pozornosť. Škola má vypracovaný Plán 

kontinuálneho vzdelávania, v rámci ktorého je vytvorený harmonogram ďalšieho vzdelávania 

učiteľov, v ktorom sú vytýčené oblasti, v ktorých by bolo potrebné dosiahnuté vzdelávanie 

pedagógov rozšíriť.  

V škole pôsobí koordinátor pre drogovú prevenciu, environmentálnu výchovu, výchovný 

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

 

4. Organizácia prijímacieho konania  

 

Zápis žiakov na plnenie školskej dochádzky sa uskutočňuje v mesiaci apríl. Už tradične 

prebieha slávnostnou formou. Uskutočňuje sa v spolupráci s  materskou školou. Počas zápisu si 

deti nenásilne vyskúšajú svoje schopnosti v nenáročných testoch a pohovormi s učiteľkami. 

Rodičom je v tom čase umožnená prehliadka všetkých školských priestorov. Pre deti sú po 

slávnostnom zápise pripravené tvorivé dielne v školskom klube detí. 

Zákonní zástupcovia detí poskytnú ich osobné údaje, zároveň uvedú záujem o pobyt v 

školskom klube detí. Po zápise dostanú rozhodnutie o prijatí.  

V prípade pochybností o školskej zrelosti dieťaťa, môžu rodičia dohodnúť stretnutie s 

detským psychológom v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

a požiadať školu o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. 

5. Projekty 

 

ZŠ Andreja Radlinského je zapojená do projektov: 
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Radlinského Kúty - škola nesie meno národného buditeľa, jazykovedca a kňaza Andreja 

Radlinského, ktorý pôsobil v Kútoch v rokoch 1861 – 1879. Preto sú žiaci vedení 

k poznávaniu významných rodákov a osobností  nášho regiónu. Každoročne na škole 

realizujeme literárnu súťaž, ktorá nesie  meno tejto významnej osobnosti. 

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 formách vyučovania. 

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

šťava a ovocie. 

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

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  TSV. 

Projekt Nadácia Pontis – v rámci celoslovenského projektu  Olympijské festivaly detí 

a mládeže Slovenska, sme získali finančné prostriedky na nákup športových pomôcok 

a potrieb vhodných na realizáciu Olympijského dňa žiakov 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 tried interaktívnou tabuľou, 20 tabletmi, notebookom a wifi routrom. 

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 

urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získali moderné didaktické prostriedky, ktoré sú 

nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom prináša interaktívne 
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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. 

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. 

 

 

6. 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 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, §24 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 – Beh pre zdravie, Beh Andreja Radlinského, 

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 deviatakov;  

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

školy pri ZŠ Andreja Radlinského.  

 

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

ponúka škola svoje priestory, kultúrny program žiakov 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. Na vysokej 

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

psychologického poradenstva a prevencie v Senici.   

 

 

7. 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.  

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

návrhy na zlepšenie.  

 

 

8. 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. 
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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. 

 

 

9. Materiálno – technické a priestorové podmienky 

 

V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších 

zariadeniach školy zriadených podľa platnej legislatívy. 

 Škola má nasledovné priestorové vybavenie:  

a) pre manažment školy  

 kancelária riaditeľky školy a zástupkyne riaditeľky školy;  

 kancelária pre ekonomický úsek;  

b) pre pedagogických zamestnancov školy  

 zborovňa – slúži na pracovné porady  

 kabinety pre učiteľov - priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok 

(kabinet   fyziky a chémie, matematiky, geografie, dejepisu, slovenského jazyka 

a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, telesnej výchovy, kabinet výchovného 

poradcu a kabinet 1. stupňa) 

 

Vybavenie kabinetov je na veľmi dobrej úrovni, priebežne sa dopĺňa veľkým množstvom 

moderných učebných pomôcok, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

 

c) hygienické priestory  

 sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov;  

 šatne  na odkladanie odevov a prezúvanie;  

 

d) odkladacie a úložné priestory  

 skladové priestory;  

 archív;  

e) informačno-komunikačné priestory  

 školská knižnica – v roku 2016 bola zrekonštruovaná, žiakom a pedagógom slúži počas 

vyučovania i mimo neho v pevných výpožičných hodinách. 
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Knižný fond v školskej knižnici sa neustále rozširuje novými knihami, ktoré buď zakupujeme 

z vlastných finančných prostriedkov, sú školskej knižnici darované alebo ich získame školským 

blším trhom. 

 

f) učebné priestory 

 odborné učebne – Fyzikálno-chemické laboratórium – bolo vybudované v roku 2013. 

                                          Multimediálna učebňa – bola vybudovaná v roku 2013, slúži na    

                                                                                  vyučovanie predmetov geografia, dejepis,   

                                                                                  vlastiveda a na zasadnutia Žiackeho  

                                                                                  parlamentu. 

                                          Učebňa biológie – slúži na vyučovanie predmetov biológia a 

                                                                        prírodoveda. 

                                          Učebne informatiky – sú vybavené počítačmi alebo notebookmi,  

                                                                        dataprojektormi a je v nich pripojenie na internet.  

                                          Jazykové laboratórium – bolo zriadené v roku 2015. 

                                          EKOKLUB – Učebňa enviromentálnej výchovy, bola vybudovaná   

                                                                  v roku 2014. 

                                          Učebňa dielní – bola vybudovaná v roku 2016 

 telocvičňa – v roku 2015 prebehla rekonštrukcia šatní telocvične. 

 školské ihrisko – tvorí ho trávnaté futbalové ihrisko, antuková bežecká dráha s  

                            doskočiskom, plochou na vrh guľou, tenisový kurt s odrazovou stenou,  

                            multifunkčné ihrisko, ihrisko na plážový volejbal, dráha na in-line  

                            korčule, exteriérové posilňovacie stroje. 

g) spoločné priestory  

 školská budova  

 školská jedáleň  

 školský dvor – jeho súčasťou je altánok určený na realizáciu vyučovacích hodín v prírode.  

 Školská záhrada - vybudovaná v roku 2016 

 priestory pre školský klub detí – 3 oddelenia školského klubu –všetky tri zariadené novým 

                                                                                                                  nábytkom. 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Pedagogický princíp školy 

 

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. 

Snažíme sa, aby naši žiaci boli nielen vzdelaní, ale aj slušne vychovaní mladí ľudia. Našou 

úlohou je v žiakoch vzbudiť a pestovať národnú hrdosť, znášanlivosť a odpor voči 

diskriminácii z rasových, národnostných a náboženských dôvodov. Vedieme ich k ochrane 

zdravia a životného prostredia,  prehlbujeme  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 krúžkoch.  

Snažíme sa o to, aby sme nepodávali žiakom len hotové poznatky, ale aby si vedeli sami 

vyhľadávať informácie, ktoré potom využijú vo svojej práci. Veľký dôraz kladieme na 

vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.  

Zabezpečujeme prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 

zameraním na čitateľskú gramotnosť, komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti 

jednotlivých žiakov.  

Orientujeme pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. 

Tieto ciele sa dajú dosiahnuť, ak práca učiteľov bude kvalitná, na vysokej profesionálnej 

úrovni. To si vyžaduje, aby všetci učitelia stále odborne rástli, preto v maximálne možnej 

miere umožňujeme vzdelávanie a štúdium učiteľom.  

 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 všetkým žiakom poskytnúť sebavedomie a možnosť vybrať si 

povolanie,  pre ktoré majú schopnosti a ktoré im poskytne pocit sebarealizácie. 

 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

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.  

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové 

ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. Na 1. stupni sa 

vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym aspektom vzdelávania, ale 



 13 

rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené hľadisko sa premieta do  

cieľov vzdelávania:  

 

 vytvárať u žiakov1 základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií;  

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie 

najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;  

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov 

a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;  

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 

skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie;  

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;  

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 

zdravia;  

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv 

iných ľudí.  

 

Našou prioritou je zmodernizovanie vyučovacieho procesu, vyučovanie prostredníctvom  

využitia IKT. Vyučovanie cudzích jazykov prebieha zaujímavou formou tak, aby žiaci 

dokázali na získané vedomosti nadviazať na ďalšom stupni vzdelania – nižšieho stredného 

vzdelania. 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 environmentálne cítenie. Každoročne organizujeme zber 

papiera a žiaci monitorujú v rámci ekohliadok čierne skládky v obci. Z odpadového materiálu 

vyrábame rôzne výrobky.  

Veľkú pozornosť venujeme akýmkoľvek pohybovým aktivitám žiakov. Podporujeme ich 

pohybový talent a organizujeme volejbalové a florbalové turnaje. Žiaci na 1. stupni majú 

možnosť zúčastniť sa školy v prírode a základného plaveckého kurzu.   

 

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym postihnutím 

absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie s doložkou. Po ukončení 4. ročníka sa píše žiakovi na vysvedčení: Žiak získal 

primárne vzdelanie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na 

nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania. 
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3. Profil absolventa pre stupeň vzdelania ISCED 1 

 

Absolvent  programu primárneho vzdelania si pri správnom prístupe  k učeniu osvojí 

základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  

Nadobudne  základy účinných techník učenia sa, bude vedieť využívať pri učení rôzne zdroje 

informácií. Získa predpoklady na to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby  dokázal 

ústretovo komunikovať a spolupracovať, starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie. 

Nadobudne pozitívny vzťah k rodnej obci  a k prírode, ktorú bude chrániť. Mal by mať 

základné vedomosti o významných rodákoch a osobnostiach pôsobiacich v minulosti aj 

súčasnosti v našom regióne. Absolvent by mal  svojím vystupovaním robiť  dobré meno 

škole, byť tolerantný, čestný,  usilovný, svedomitý, samostatný, byť schopný vytvárať a 

udržiavať dobré medziľudské vzťahy. 

       Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

sociálne komunikačné kompetencie:  

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 

stupňu vzdelávania, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medziosobnej komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií, 

 

kompetencia   v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:  

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov                

v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať 

matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely), 

 je pripravený ďalej rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

smerujú   k systematizácii poznatkov, 

 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných  technológií:  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

 vie používať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 
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 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

 

kompetencia  učiť sa:  

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení 

a v iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,  

 

kompetencia riešiť problémy: 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekvátne 

svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti 

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, 

 

osobné, sociálne a občianske kompetencie:  

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času, 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,   

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  

spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 

kompetencia  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,  

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície, 

 rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a  postoj, 
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 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

 má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr. 

 

4. Pedagogické stratégie 

Koncepcia a stratégia rozvoja školy vychádza z dobre vypracovanej analýzy výchovno-

vzdelávacieho procesu. Strategické ciele školy sú reálne a orientujú sa na skvalitňovanie 

výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjaním a využívaním počítačovej gramotnosti žiakov a 

učiteľov, zlepšovaním komunikačných schopností žiakov v cudzích jazykoch, uplatňovaním 

inovačných metód a foriem práce, využívaním potenciálu nadaných žiakov. Stratégia vyučovania 

určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je 

prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a učení.  

Základom pre stupeň vzdelania ISCED 1, ktorý trvá štyri roky, je spôsob učenia stavajúci  

na osobných predpokladoch žiaka. Na vyučovaní volí učiteľ zodpovedne takú vyučovaciu 

metódu a formu práce, ktorá vedie žiakov k dosiahnutiu cieľov vzdelávania a k utváraniu 

kľúčových kompetencií. Zároveň zodpovedá vlastnému štýlu práce a stupňu pedagogických 

skúseností. Použité metódy majú byť pre žiaka zaujímavé a motivujúce s dôrazom na 

prepájanie vyučovania s praktickými skúsenosťami.   

 

Pre usporiadanie vzdelávacieho procesu je dôležité s kým a ako učiteľ pracuje a kde 

vyučovacia hodina prebieha. V organizačných spôsoboch sa usilujeme o problémové vyučovanie, 

projektovú výučbu, skupinové vyučovanie a integrované tematické vyučovanie. V metódach 

participatívne metódy (dialóg, diskusia), prípadové štúdie, inscenačné metódy (metódy hrania 

rol), brainstormingové metódy (burza dobrých nápadov), kognitívne metódy, zážitkové 

metódy, skúsenostné metódy a pod. Kým metódy výučby zachycujú vnútornú stránku výučby, 

vonkajšia stránka tohto procesu je opísaná formami výučby. Podporujeme výučbu pomocou 

didaktickej techniky, seminárov, diskusií, samostatných a tímových projektov, dlhodobými 

samostatnými prácami, prezentáciami, praktickou výučbou. 

V oblasti rozumovej výchovy rozvíjame u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, 

sebahodnotenie. Usilujeme sa o podporu talentovaných žiakov. Pripravujeme a zapájame ich do 

predmetových olympiád a súťaží. Našou snahou je pozitívne hodnotenie žiakov, zvlášť 

slaboprospievajúcich, ale aj ostatných, pre zvýšenie vnútornej motivácie. K slabo prospievajúcim 

pristupujeme individuálne. 

Každoročne organizujeme školu v prírode a základný plavecký kurz. Výučbu 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. K rozvoju 

kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné 

sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimo 

vyučovacej a mimoškolskej činnosti.  
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5. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:  

a) žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j.  

 žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so 

zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným 

postihnutím);  

 žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a 

pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, žiak s poruchou správania);  

b) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia; 

c) žiak s nadaním.  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  má zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.  

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, prestávok atď. Škola nemá bezbariérový prístup 

ani možnosť bezbariérového pohybu po budove. Výchova a vzdelávanie žiakov so 

zdravotným znevýhodnením uskutočňujeme v bežných triedach s ostatnými žiakmi školy, ak 

je potrebné podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Škola  vypracováva individuálny 

výchovno-vzdelávací program pre integrovaného žiaka, za ktorý zodpovedá výchovný poradca 

spolu s triednym učiteľom v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu a školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie. Žiakovi sa na vysvedčení píše do doložky: Žiak 

postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu. 

Škola monitoruje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci 

s Obecným úradom v Kútoch a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Senici a snaží sa zabezpečiť dobrú spoluprácu s rodičmi. Sociálne znevýhodnené 

(znevýhodňujúce) prostredie (ďalej aj „SZP“) definujeme ako „prostredie, ktoré vzhľadom na 

sociálne (jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre 

kognitívny rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a osobnostný rozvoj“. 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je znížiť alebo odstrániť potenciálne hendikepy, 

ktoré vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa vytvorili podmienky pre efektívne vzdelávanie 

a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Vzdelávanie žiakov zo SZP sa 

uskutočňuje v bežných triedach (spoločne s ostatnými žiakmi triedy). 

Do bežných tried sú integrovaní žiaci s intelektovým nadaním na základe posúdenia 

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Cieľom výchovy a vzdelávania 

žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie 

tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania je 

potrebné venovať rovnakú pozornosť aj osobnostnému rozvoju nadaných žiakov, najmä v oblasti 

ich emocionality a sociálnych vzťahov. Pre nadaného žiaka, ktorý je vzdelávaný v bežnej triede 
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základnej školy vypracuje škola individuálny vzdelávací program. Vyučujúci k nim uplatňujú 

individuálny prístup na hodinách, škola im umožňuje rozvíjať intelektové, umelecké a 

športové nadanie v krúžkoch.  Žiaci s nadaním sa zapájajú do predmetových olympiád, 

umeleckých a športových súťaží.  

Škola nedokáže zabezpečiť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného 

pedagóga a školského psychológa. Na škole pracuje asistent učiteľa. 

 

 

6. Vzdelávacie oblasti  

 

Vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích 

predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov 

patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Podstatou 

oblasti je súhrn predmetových kompetencií, ktoré umožňujú výrazne posilniť komunikačno-

zážitkový model vyučovania a naopak oslabujú tendenciu obsiahnuť školskú podobu vedných 

disciplín.  

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA Prvouka 

Prírodoveda 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Prvouka 

Vlastiveda 

ČLOVEK A HODNOTY Etická výchova/Náboženská výchova  

ČLOVEK A SVET PRÁCE Pracovné vyučovanie 

UMENIE A KULTÚRA Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

ZDRAVIE A POHYB Telesná a športová výchova 

 

Matematika a práca s informáciami  

Matematika na 1. stupni základnej školy rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré 

je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, pripravuje ich na 

samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na veku primeranej úrovni rozvíja logické a 

kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie 

riešenia problémových úloh (aj v spolupráci v skupine) a overovať ich v praxi. Vedie k 

presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, 

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  
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Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov umožní 

všetkým žiakom na 1. stupni získať základy digitálnej gramotnosti. Cieľom je zoznámiť sa s 

používaním počítača a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom 

aplikácií primeraných veku žiaci získajú základné zručnosti v používaní počítača. Využitím 

vhodných tém z ostatných predmetov sa zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania 

počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií.  

 

Človek a príroda  

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so 

skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, 

ktorého súčasťou sú vzájomné premeny. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie 

dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné 

predmety svojím činnostným a bádateľským charakterom výučby umožňujú žiakom hlbšie 

porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť 

prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote.  

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným 

aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, 

zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z 

rôznych zdrojov, ale najmä prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov.  

Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom prírodovedy, ale aj prvouky 

prostredníctvom jej prírodovednej časti.  

 

Človek a spoločnosť  

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť obsahuje problematiku spojenú s postupným 

utváraním predstáv o priestore (bezprostredné miesto života) a čase (ročné obdobie, historické 

obdobie). Žiaci sa oboznamujú so spoločenským prostredím. Všímajú si svoje okolie, ľudí, 

kultúru, históriu, a to všetko vo vzájomných väzbách. Vytvára sa v nich záujem o krásy 

prírody, aj ľudské diela v blízkom či vzdialenejšom okolí. V tomto veku sú žiaci prirodzene 

zvedaví, hľadajú príčiny fungovania spoločnosti. Postupné oboznamovanie sa so 

spoločenskými javmi sa realizuje spôsobom, ktorý u žiakov rozvíja aj procesuálnu stránku 

objavovania a skúmania. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, pochopil ich a 

snažil sa ich vysvetliť.  

Výučba je postavená na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je 

riešenie problémov na základe osobných skúseností žiakov a úrovne ich kognitívnych 

schopností. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie zvedavosti a skúmanie javov 

v bezprostrednom okolí žiaka. Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom nielen 

vlastivedy, ale aj prvouky (spoločenskovedná časť). Vytvorenie spoločného predmetu, 

spájajúceho prírodovednú a spoločenskovednú zložku, však podporuje také tematické 

aktivity, v ktorých sa rozvíjajú vedomosti a spôsobilosti v oboch vzdelávacích oblastiach.  

 

Človek a hodnoty  

Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní 

osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k 

prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto. 
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Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, 

ale účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu 

správania sa, ktoré je s nimi v súlade.  

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa v primárnom vzdelávaní realizuje v 

povinne voliteľných vyučovacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova.  

Predmet etická výchova sa zameriava na výchovu k prosociálnosti. Zvlášť dôležité na tomto 

stupni vzdelávania je venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty žiakov a úcty k iným, rozvoju 

sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie ich 

odolnosti voči negatívnym sociálno-patologickým, či amorálnym vplyvom, ktoré stále viac 

zasahujú nižšie vekové kategórie žiakov.  

Základným cieľom predmetu náboženská výchova, je pomôcť žiakovi zodpovedne 

myslieť, emocionálne sa prejavovať a správať vzhľadom na osobne žité náboženstvo a vieru. 

Predmet napomáha rozvíjať vzťah k Bohu, reflektuje otázku významu sveta, zmyslu a 

hodnoty života a noriem konania človeka a dáva odpoveď na základe zjavenia a viery cirkvi. 

Umožňuje urobiť osobné rozhodnutia vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, 

podporuje pochopenie a toleranciu voči rozhodnutiam druhých. Motivuje k osobnému 

náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. 

 

Človek a svet práce  

V primárnom vzdelávaní vzdelávacia oblasť obsahuje návrhy pracovných činností a 

pracovných postupov, ktorými sú žiaci vedení k získaniu základných zručností z rôznych 

oblastí ľudskej práce.  

Do vzdelávacej oblasti patrí vyučovací predmet pracovné vyučovanie, ktorý sa 

zameriava na vytváranie praktických pracovných návykov žiakov, čím sa dopĺňa ich základné 

vzdelanie. Žiaci sa tak stretávajú s dôležitou zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa človeka v 

reálnom živote a na trhu práce. Spoznávajú a využívajú technické materiály, konštruujú, 

spoznávajú základy stravovania a prípravy jedál, ľudové tradície a remeslá, povolania a 

získavajú prvé skúsenosti zo sveta práce.  

 

Umenie a kultúra  

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v 

živote človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej 

tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, dramatického, 

hudobného umenia, písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a 

zodpovedné postoje žiakov k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja ich kritické myslenie najmä 

vo vzťahu k masmédiám. Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu 

tradíciu a dedičstvo sa žiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa, krajiny, 

čím sa u neho rozvíja povedomie kultúrnej identity, ale súčasne aj interkultúrne kompetencie.  

V primárnom vzdelávaní je cieľom kontinuálne rozvíjať vrodené a prirodzené 

predpoklady žiakov a pozitívne stimulovať sklony k hravosti a spontánnosti. Obsah 

vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom vyučovacích predmetov výtvarná a 

hudobná výchova. Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého 

vyjadrovania sveta, vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. 

Obsah predmetu je členený do tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti 
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a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s nástrojmi a 

materiálmi. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava príležitosti 

na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú sebarealizáciu. Hudobná 

výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné kompetencie žiaka a 

usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu.  

 

Zdravie a pohyb  

Vzdelávacia oblasť poskytuje v primárnom vzdelávaní žiakom priestor na pohybové 

vyjadrenie sa a osvojenie si základných pohybových zručností, využiteľných v pohybových 

aktivitách vo voľnom čase. Oblasť sa zameriava na základné informácie súvisiace so zdravým 

spôsobom života, starostlivosťou o svoje zdravie a pohybovou aktivitou. Realizuje sa 

vyučovacím predmetom telesná a športová výchova, ktorého najdôležitejším poslaním je 

vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého 

životného štýlu. 

Telesná a športová výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré 

prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prispieva k 

psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k 

pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.  

Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje 

motorický vývin žiakov. Dôraz sa kladie na individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť 

zohľadnené pri plánovaní obsahu, ako i pri hodnotení žiakov. Dôležité je motivovať žiakov k 

dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri rešpektovaní 

vlastných individuálnych predpokladov.  

 

7. Prierezové témy 

 

Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti, s novými 

technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich 

konanie. Táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú 

prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do 

vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v 

spoločnosti, s každodennou žitou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle 

prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií 

žiakov. Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov.  

V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Enviromentálna výchova, 

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra, 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke a Ochrana života a 

zdravia. 

  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína 

sa celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v 
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oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov 

cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, 

o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu 

svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, 

ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva 

k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 porozumel sebe a iným;  

 optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;  

 uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;  

 osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;  

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;  

 rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom živote.  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v 

oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej 

triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (každodennom) živote.  

 

Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova sa ako prierezová téma prelína všetkými predmetmi, ale 

najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. 

Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku 

primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a 

životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu 

pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – 

chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod.  



 23 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

organizmy a ich životné prostredie;  

 rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;  

 rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

 poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

životného prostredia;  

 podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;  

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje 

životné prostredie.  

 

Mediálna výchova  

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. 

Stali sa integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. 

Hlavným cieľom Mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a 

postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať 

širokú škálu mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na 

základnú orientáciu v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku 

primeranej úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z 

bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich 

spracovanie.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;  

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov;  

 nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií.  

 

Multikultúrna výchova  

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym 

charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne 

vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych 

kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií 

sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať 

také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť 

ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

 spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  
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 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.  

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra  

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným 

hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho 

kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému 

rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra je súčasťou 

obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského 

jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy. Vhodnými 

formami sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Vlastná realizácia 

prierezovej témy si vyžaduje zmeny aj v procesuálnej zložke výchovy a vzdelávania – vo 

vyučovacích metódach a organizačných formách.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu;  

 vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;  

 rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.  

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

Zámerom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť 

žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Výučba sa 

uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na detskom 

dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni;  

 

 osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v 

cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...);  

 pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla;  

 uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky.  

 

Ochrana života a zdravia  

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho 

zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických 

poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a 

života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané 

na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných 

situáciách. Na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a 
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športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných 

organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v 

každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  

 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;  

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

 vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;  

 osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;  

 rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.  

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Hodnotenie žiakov upravuje Vyhláška MŠ SR z 23. júla 2008 o základnej škole a 

Metodické  pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy ( Metodický pokyn č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy platný od 1.mája 2011), Vyhláška MŠ SR zo 6. 

augusta 2008 o špeciálnych školách a metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu 

určenými pre jednotlivé druhy  postihnutia. 

Pri hodnotení sa nehodnotí osoba žiaka, ale konkrétny overovaný problém. Dôležité je 

uplatňovať primeranú náročnosť a pedagogický takt. Zameriavame sa na individuálny 

pokrok každého žiaka. Pre celkové hodnotenie používame klasifikáciu. Pri priebežnom 

hodnotení používame rôzne  formy, od klasifikácie, cez bodové hodnotenie, slovné 

hodnotenie, až po sebahodnotenie žiakov. Žiaci  sú cielene vedení k sebahodnoteniu  a k 

sebakontrole, s chybou či nedostatkom sa ďalej  pracuje. 

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, aké sú jeho pokroky. Cieľom hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie musí mať povzbudzujúci charakter a má 

byť zamerané na pozitívnu motiváciu žiaka. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov:  

1. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na  

úspešných a neúspešných.  

2. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka.  

3. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Pri 

hodnotení a klasifikácii vychádza učiteľ z doporučení a záverov ŠPP a hodnotenie je vždy 

individuálne. Žiak je hodnotený s ohľadom na svoje možnosti a schopnosti, je posudzovaný 
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jeho individuálny pokrok. Žiaci začlenení na základe odporúčania CPPPaP a ŠPP sú 

vzdelávaní a hodnotení na základe plnenia Individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu.  

4. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

Hodnotenie a klasifikáciu budeme realizovať priebežne a súhrnne klasifikačným stupňom. 

Pri priebežnom hodnotení sa uplatňuje hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, 

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho mentálnu, psychickú i 

fyzickú disponovanosť. Súhrnné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa 

uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie 

zhodnotiť úroveň a kvalitu vedomostí, zručností a návykov v danom predmete. Žiak základnej 

školy musí byť z predmetu vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky aspoň dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období, t.j. pri klasifikácii musí mať minimálne dve známky z predmetu v každom 

polroku. Učiteľ je povinný viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka. Povinne sa klasifikujú 

predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, 

vlastiveda. Riaditeľka školy na začiatku školského roka po prerokovaní s pedagogickou radou 

môže rozhodnúť o slovnom hodnotení predmetov: pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, 

hudobná výchova, telesná a športová výchova, etická výchova alebo náboženská výchova, 

informatická výchova.  

V 1.-3. ročníku sa prospech žiaka v jednotlivých predmetoch v školskom roku 

2017/2018 hodnotí klasifikáciou. Priebežná klasifikácia a celková klasifikácia na vysvedčení 

sa vyjadruje klasifikačnými stupňami, okrem povinne voliteľných predmetov náboženská 

výchova/etická výchova a predmetu informatika,  ktoré sa   neklasifikujú známkou -  priebežne 

sa hodnotia  slovne a  na vysvedčení sa uvádza slovo:  

a) „absolvoval/a“, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval, 

b) „neabsolvoval/a“, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval;  

c) ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na 

podnet učiteľa -  celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

Škola vydáva natrvalo koncoročné vysvedčenie. Na konci 1. polroka dostávajú žiaci 

výpis z klasifikácie za 1. polrok.  V koncoročnom sa uvádzajú výsledky  za 1. a 2. polrok.  

 

Opatrenia vo výchove:  

Pochvaly a ocenenia udeľujú triedni učitelia a riaditeľka školy za: vzorné správanie, 

reprezentáciu školy a mimoriadny čin – na návrh triednych učiteľov, za vzornú dochádzku – 

nulový počet vymeškaných hodín a za ďalšie aktivity podľa rozhodnutia pedagogickej rady.  

Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny -  udeľujú triedni učitelia a riaditeľka školy: 

napomenutie, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľkou školy, znížená 

známka zo správania za porušovanie školského poriadku.  
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2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov školy 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 riaditeľkou školy 

- ďalšie vzdelávanie 

Metódy vyhodnocovania týchto kritérií zahŕňajú pozorovanie, hospitácie, rozhovor, 

sledovanie prospechu a pokroku žiakov vo výsledkoch, tvorbu učebných pomôcok, 

sledovanie žiackych súťaží a mimoškolskej činnosti. 

 

 

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 - v šk. roku 2016/2017  platný   

pre 1., 2. a 3. ročník  

 
1. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

Disponibilné 

hodiny 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9  

Matematika  a práca s informáciami  Matematika 5 1 

Človek a príroda, Človek a spoločnosť Prvouka 1  

Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova  1  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2  

  Hudobná výchova  1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  3 1 

Spolu    22 2 

 

2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

Disponibilné  

hodiny 

      

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 

     

Matematika  a práca s informáciami  Matematika 5 1 

Človek a príroda, Človek a spoločnosť 

Prvouka                             2 

   

Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova  1  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2  

  Hudobná výchova  1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  3 1 

Spolu    23 3 

 

3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

Disponibilné 

hodiny 

      

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 1 

  anglický jazyk 3  

Matematika  a práca s informáciami  Matematika 5 1 

  Informatika 1  

Človek a príroda Prírodoveda                             1  

Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova  1  

Človek a spoločnosť Vlastiveda 1  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  

  Hudobná výchova  1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu    25 2 
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4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

Disponibilné 

hodiny 

      

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 1 

  Anglický jazyk 3  

Matematika  a práca s informáciami  Matematika 4  

  Informatika 1  

Človek a príroda Prírodoveda                             2 

 

 

Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova  1  

Človeka a spoločnosť Vlastiveda 2  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  

  Hudobná výchova  1  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu    26 1 

 

 

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 3. a 4. ročníka nesmie byť 

vyšší ako 23 hodín. 

5. Škola má vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, 

preto využila voliteľné hodiny na posilnenie uvedeného predmetu v 1. a 2. ročníku. 

6. Telesná výchova sa vyučuje v 1. a 2. ročníku pre chlapcov a dievčatá spoločne. 

7. Pri vyučovaní predmetu etická výchova sa spájajú žiaci 1. – 2. ročníka a 3.- 4. ročníka 

a vytvárajú skupiny s najvyšším možným počtom žiakov 20. 

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

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

roka.  

9. Vyučovací predmet anglický jazyk sa delí na skupiny s najvyšším možným počtom 17 

žiakov v skupine. 

10. Vyučovacie predmety výtvarná výchova a pracovné vyučovanie v 3. ročníku sa 

vyučujú ako dvojhodinovka každý druhý týždeň. 

11. 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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V. Učebné osnovy 

 
Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. 

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie 

školy. 

Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho 

vzdelávacieho programu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 6.2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy 

s platnosťou od 1.9.2015. 

V prvom ročníku boli disponibilné hodiny použité na posilnenie predmetov: matematika 

a telesná a športová výchova. 

V druhom ročníku boli disponibilné hodiny použité na posilnenie predmetov: matematika, 

slovenský jazyk a literatúra, telesná a športová výchova. 

V treťom ročníku boli disponibilné hodiny použité na posilnenie predmetov: matematika 

a slovenský jazyk a literatúra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


