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I. Všeobecná charakteristika školy

1. Veľkosť školy
Základná škola je málotriedna. Od marca 2015 sa nachádza v spoločnej budove s
materskou školu a stravovacím zariadením. Je to budova, ktorá má tri podlažia.
Má dve triedy a samostatnú miestnosť pre ŠKD. V školskom roku 2014/2015 boli
otvorené 2 triedy so spojenými ročníkmi 1. s 3. ročníkom a 2. so 4. ročníkom.
Celkovo navštevuje školu 24 žiakov. V škole máme samostatnú počítačovú
miestnosť, riaditeľňu, zborovňu I kabinety pomôcok a telocvičňu.Súčasťou školy
je areál školského dvora ,spoločný pre obe školy.
Škola je umiestnená v strede obce.
2. Charakteristika žiakov
Základnú školu navštevujú žiaci priamo z obce Ostrov a Malého Orvišťa, ktoré je
súčasťou Ostrova. Škola poskytuje vzdelanie žiakom vo veku 6 až 10 rokov.
Vzdelávanie sa môže organizovať aj v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Výchovno – vzdelávací proces v základnej škole zabezpečujú kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci -2 učiteľky pre 1. stupeň ZŠ, vychovávateľka a
externý učiteľ náboženskej výchovy, ktorí majú požadovanú odbornú a

pedagogickú spôsobilosť. Každý z učiteľov je zároveň aj koordinátorom pre
určitú oblasť – koordinátor prevencie, koordinátor pre environmentálnu
výchovu, koordinátor pre manželstvo a rodičovstvo.
Počet učiteľov školy závisí od počtu otvorených tried.
Pedagógovia školy predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky
kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha buď na podnet školy
vyplývajúci z jej potrieb, alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov.
Pri výbere vzdelávacích podujatí sa orientujeme predovšetkým na ponuku
Metodicko-pedagogického centra Bratislava, alokované pracovisko Trnava.
Nevyhýbame sa však ani podujatiam iných vzdelávacích inštitúcií. Učitelia prešli
školeniami IKT.
Pedagógovia pôsobia aj ako vedúci záujmových útvarov .Pre tých, ktorí sa
vzdelávajú, býva na škole vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania.
4. Organizácia prijímacieho konania
Na vzdelanie v základnej škole sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky začatia
plnenia povinnej školskej dochádzky , o ktorého prijatie na základe zápisu
požiadal zákonný zástupca. Na základné vzdelávanie možno vo výnimočných
prípadoch prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a to vždy po vyjadrení
príslušného poradného zariadenia a praktického lekára pre deti a dorast.
5. Dlhodobé projekty
V rámci I. stupňa sa škola orientuje na lokálne projekty, vyhlasované miestnymi
inštitúciami a zriaďovateľom MŠ SR a ďalšími vyhlasovateľmi.
Nemáme dlhodobé projekty v spolupráci s inými školami doma a v zahraničí, ani
výmenné študijné pobyty.Zabezpečujeme tieto activity:
pitný režim zabezpečený pre žiakov počas celého školského roka každý deň
počas celej prevádzky


ovocie alebo jablková šťava 1x týždenne z európskeho programu
„Ovocie do škôl“ hradí Obec Ostrov



pravidelná ranná rozcvička pred vyučovaním



pravidelná zubná prehliadka u stomatológa 1x ročne a starostlivosť o
chrup



každý žiak sa naučí plávať počas školského výcviku, ktorý organizujeme
každé 2 alebo 3 roky



pravidelne sa zapájať do športových súťaží v rámci obce aj regiónu



venovať sa protidrogovej prevencii a ochrane zdravia



dopravnej výchove a účasť na DDI vo Vrbovom

naši žiaci – futbalisti sa pravidelne zúčastňujú futbalových turnajov
Mikroregiónu nad Holeškou –kde sa stretnú žiaci 2.-5.ročníkov ZŠ z deviatich
obcí.

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi. Ako je zostavená
rada školy, ako často zasadá, ako sú organizované schôdze ZRPŠ, spolupráca s
pedagogicko-psychologickou poradňou, so školskými zariadeniami výchovného
poradenstva a prevencie...
V zmysle zákona zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z.z. ktorou sa
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení má škola zriadenú Radu
školy, ktorej zloženie je stanovené zákonom. Činnosť školskej rady sa riadi
svojím štatútom. Na svojich zasadnutiach sa stretáva sa 2-3 krát ročne.
Rada školy na zasadnutí spravidla prerokováva „Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach“ v uplynulom školskom roku, návrh
organizácie školy na nasledujúci školský rok (počet tried a detí, zaradenie
záujmových útvarov, materiálne a personálne podmienky atď.), návrh rozpočtu
školy na nasledujúci kalendárny rok . Okrem toho sa do programu jednotlivých
zasadnutí zaraďuje prerokovanie aktuálnych problémov.
Orientácia na zákonných zástupcov žiakov je založená na vzájomnej spolupráci a
dôvere školy s rodičmi. Vytvára sa úzkou spoluprácou a to:
-pravidelnými stretnutiami s rodičmi na rodičovských združeniach a triedne RZ,
-možnosťou stretnutí rodičov s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi, s vedením
školy mimo RZ,
-neformálnymi aktivitami ako sú Október.... Deň matiek, Deň Zeme,
organizovaním karnevalu, MDD, vianočného koledovanie a pod.
ZŠ spolupracuje aj s inými subjektmi zo sféry školstva i iných rezortov. Sú to:
- plnoorganizované ZŠ do ktorých žiaci odchádzajú po skončení 1.stupňa,
- CPPP v Piešťanoch,
- Obecný úrad Ostrov
- úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
- Materská škola v Ostrove

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má dve dostatočne veľké priestranné triedy určené na vyučovací proces so

spojenými ročníkmi, samostatnú počítačovú miestnosť s 11 počítačmi,
skenerom a tlačiarňou. Iné odborné učebne nemáme. Telocvičňa slúži hlavne na
gymnastické cvičenia. Počas pekného počasia využívame školský dvor alebo
obecné ihrisko na realizovanie hodín telesnej výchovy a činnosti školského klubu
Dvor ani ihrisko nie sú ešte vybavené. Pri nepriaznivom počasí žiaci cvičia v
triedach. Už tretí rok využívame aj športový areál , ktorý nám poskytol
súkromník v Ostrove. Nachádza sa v ňom aj športová hala s patričným
vybavením. Vybavenie kabinetov je vcelku dostačujúce, ale učebné pomôcky
musíme pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Triedy máme
vybavené interaktívnymi tabuľami.
V minulom školskom roku sme zakúpili nové regale do kabinetov na uloženie
pomôcok na vyučovanie.
Vykurovanie základnej školy a prípravu teplej vody zabezpečuje vlastná kotolňa
umiestnená na prízemí, zásobovanie pitnou vodou je z obecného vodovodu.
Priestorové a materiálne podmienky v základnej škole sú na primeranej úrovni a
spĺňajú požiadavky ustanovené školským zákonom.
8.Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci cítili v škole čo
najpríjemnejšie kladieme veľký dôraz na estetické prostredie tried, chodieb,
riaditeľne, zborovne. Na nástenkách a príslušných miestach v chodbe a triedach
majú možnosť žiaci, rodičia a verejnosť nájsť informácie o aktivitách školy a
výsledkoch žiakov.
Dôraz kladieme aj na úpravu a estetizáciu exteriéru školy. Veľmi by sme chceli
opraviť fasádu budovy školy, upraviť areál školského dvora a najviac potrebné je
dať škole novú strechu.
Snažíme sa o priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi
a učiteľmi, medzi učiteľmi a rodičmi.
Vzhľadom na možností a ľudské schopnosti sa snažíme vytvoriť príjemné,
estetické prostredie, aby sa škola stala pre žiakov ,,druhým domovom“.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Zo strany školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov škola
zabezpečuje:
- dozor nad žiakmi počas vyučovania, v ŠKD i v ŠJ,
- oboznámenie žiakov v prvý deň školského roka o bezpečnosti a ochrane
zdravia a vnútornom poriadku školy.
- poučenie žiakov o BOZP a PO všeobecne a konkrétne v jednotlivých
predmetoch

( telesná výchova, prírodoveda...), pri vychádzkach a výletoch
- kontrola telocvičného náradia pred každou vyučovacou hodinou,
- odstraňovanie zistených závad ( podľa možnosti pracovníčky )
- odstraňovanie nedostatkov z kontrol
- vyučujúci majú povinnosť celoročne prihliadať na bezpečnostné predpisy

Zriaďovateľ školy –Obec Ostrov má v tejto oblasti zabezpečovať ( cez
podpísanie dohody s bezpečnostným technikom):
- školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov školy,
- pravidelné kontroly BOZP,
- pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov,
každoročnú kontrolu hasiacich prístrojov,
- odstraňovanie nedostatkov z kontrol

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

1. Pedagogický princíp školy – ciele výchovy a vzdelávania
ŠkVP 1. stupňa ZŠ vychádza z procesu postupného prechodu žiaka z
predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie.
Škola vytvára pre tento prechod adekvátne podmienky a vychádza z toho, čo
žiak už ovláda, aké má vedomosti, zručnosti i záujmy.
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov našej školy je umožniť dieťaťu alebo žiakovi


získať vzdelanie podľa zákona,



získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností a
písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií,
komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku,
matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných
vied a technológií, k celoživotnému učeniu,sociálne kompetencie a
občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,



ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať



naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problem a navrhovať ich
riešenia a vedieť ich riešiť,



rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti,
aktuálne poznatkya pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach
súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na
trhu práce,



posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným
hodnotám a tradíciam štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k
materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,



získať a posilňovaťúctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd



pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu
porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi
národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,



naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať,
pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,



naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje
zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské
etické hodnoty,



získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie,

Vlastné ciele:
● pripraviť na život v multikultúrnej spoločnosti,
● poskytnúť dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých
všeobecnovzdelávacích predmetoch,
● položiť základy čitateľskej, matematickej, prírodovednej a informatickej
gramotnosti,
● rozvíjať komunikačné schopnosti,
● položiť základy pracovných zručností,
● naučiť sa učiť sa,
● formovať morálne hodnoty založené na ľudskosti, tolerancii,
● formovať sociálne vzťahy založené na úcte, uznaní, priateľstve,
● rozvíjať osobné záujmy a talent,
● umožniť pocítiť úspech, ale i schopnosť prekonať neúspech a prekážky,
● zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, so zameraním na
komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov,
● včasne diagnostikovať, podchytiť a sledovať žiakov, u ktorých sa prejavujú
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
● zabezpečiť primerané podmienky na vzdelávanie integrovaných žiakov v bežnej
i špeciálnej triede so zabezpečením rovnocenného prístupu vo vzdelávaní,
● spolupracovať s rodičmi s jednotným cieľom – vytvoriť a upevňovať u žiaka
základy jeho vzdelanostného, morálneho, osobnostného profilu.
Pedagogický takt a individuálny prístup učiteľov umožní každému žiakovi, aby sa rozvíjal
podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.
Škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
Každý žiak získa také vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia pokračovať v
štúdiu na ktorejkoľvek škole, ktorá poskytuje vyššie sekundárne vzdelanie.

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno – technické, bezpečnostné a
hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií
vytýčených pre primárne vzdelávanie t.j. pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1.
Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka.
Od 1. ročníka majú žiaci možnosť pracovať s výpočtovou technikou.

Stupeň vzdelania
ISCED 1 – primárne vzdelanie – 1. – 4. ročník
Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho
programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o
získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou. Absolvent programu primárneho
vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho
vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.
3. Profil absolventa 1. stupňa ZŠ
3.1 Charakteristika absolventa
Absolvent programu primárneho vzdelania by mal:
• svojim vystupovaním robiť dobré meno škole,
• byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
• byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti,
• byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie,
• vedieť uzatvárať kompromisy,
• byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,
osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami,
• mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké
prejavy,
• byť si vedomý svojich kvalít.
Absolvent programu primárneho vzdelania nadobudol a má osvojené (aj
vlastným podielom):
∙ základy telesnej zdatnosti,
∙ základy vzťahu k umeniu a kultúre,
∙ základné praktické zručnosti a samoobslužné činnosti,
∙ základy správnych foriem a techník učenia sa,
∙ základy správnych etických postojov a morálnych hodnôt,
základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej
gramotnosti,
základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie
spôsobilosti.
Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal

ústretovo komunikovať a spolupracovať
Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.
Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných
stupňoch vzdelávania.
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie
(spôsobilosti):
(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
- 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 medzi osobnej 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,
(b) kompetencia (spôsobilosť) 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 si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov,
(c) kompetencie (spôsobilosti) 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,
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa 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,
(e kompetencia (spôsobilosť)riešiť problém
- 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,
(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
- 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 súvisloť s vhodným a aktívnym
travením 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,
(g) kompetencia (spôsobilosť) 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 vkusový
postoj,
- 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. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Pri výchove a vzdelávaní žiakov spolupracujeme:
S Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie F.E.Scherera
v Piešťanoch.
Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sú zaraďovaní do tried
s ostatnými žiakmi a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho
programu, pričom učebné osnovy i výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.
Výchovno – vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ, vyučujúci daného predmetu
a zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, so súhlasom rodiča. Aby nároky
kladené na žiaka boli v súlade s jeho možnosťami a neprichádzalo k bezdôvodnému
znižovaniu. Pri výchove a vzdelávaní žiakov ŠVVP rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú
podmienené postihnutím dieťaťa, zadávame také požiadavky, ktoré má dieťa
predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotíme
negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom. Žiaci
základných škôl s VPU v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci
na primárnom stupni vzdelávania.

5. Stručná charakteristika prierezových tém (tematík)
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla
prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky je možné uplatňovať
viacerými formami - ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a
vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných
hodín (pri profilácii školy).
Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi
efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie
témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času
realizácie prierezovej tematiky je v kompetencii každej školy.
Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy:
DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
MEDIÁLNA VÝCHOVA
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

5.2.1 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci,
korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej
dopravy a pod.
Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok.
Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom
školskom veku.
Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov
základných škôl.
Realizácia učiva:
Učivo sa preberá ako súčasť obsahu učiva v predmetoch prírodoveda, vlastiveda,
pracovné vyučovanie, telesná výchova, jazyk slovenský, hudobná výchova. Úlohou
výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne
pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových
vozidiel.
Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, raz ročne na detskom
dopravnom ihrisku a tiež v bezpečných priestoroch v okolí školy v rámci činnosti
školského klubu.
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť
kognitívnu(poznávaciu), afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne
rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci
(spolujazdec) a pod.,
- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky.

5.2.2 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä
prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom
okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.
Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať
životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v
prírode, starať sa o svoje okolie a pod..
Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov
prostredníctvom jednotlivých tém, projektov alebo urobiť kurzovou formou, napríklad
zamerať sa jeden týždeň na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou
časťou.
Realizácia: v predmetoch prírodoveda, vlastiveda, pracovné vyučovanie a v mesiaci apríl
jeden týždeň vo všetkých predmetoch a činnostiach v rámci Dňa Zeme.
5.2.3 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje
žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný
(akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré
spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je
potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe),
spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s
tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie.
V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať
názory, potreby a práva ostatných.
Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať
prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových
látok). Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a
spoluprácu.
V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k
rodinnej výchove.
Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej
uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete
etická výchova, ale je dôležité, aby si učiteľ uvedomil, že na dosiahnutie cieľov tejto

prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových predmetoch.
Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných
cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
Realizácia:
Tejto téme sa venujeme okrem etickej výchovy a ostatných predmetoch podľa obsahu
učiva aj na triednických hodinách a v školskom klube detí.

5.2.4 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom
učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných
foriem vyučovania– didaktických hier.
V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného
učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje,
vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych
situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom
nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa
nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a
pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie
situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými
nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.
Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých
pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je
formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života
iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti.
Osvojiť si vedomosti a zručnosti v seba ochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade
ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ
vlasteneckého a národného cítenia.
Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti
organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.
Prierezovú tému napĺňa obsah :
- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode.
Realizácia: v predmetoch Prírodoveda, Telesná výchova, raz ročne didaktické cvičenia
v prírode, raz ročne ukážky prvej pomoci predvádzané zdravotnou sestrou.
5.2.5 TVORBA PROJEKTOV A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy,
poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba,
ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt.
V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov
a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch
alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy.
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných
a komunikačných technológií.
Realizácia: v predmetoch sloh, prírodoveda, vlastiveda, anglický jazyk, informatika.

5.2.6 MEDIÁLNA VÝCHOVA
Žiaci sú už vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických, ale aj
tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý
žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva
potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si
stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne
využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby
lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v
ňom orientovali.
Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá,
objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale
tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť
sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
Realizácia: triednické hodiny, krúžky
5.2.7 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického,
národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.
Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým
trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý
výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov
vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné
spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj
predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti,
rasizmu, či xenofóbie.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do
kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy
pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne
ukotvenie vo svojom okolí.
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie
pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a
subkultúr, ako akceptáciu kultúrnej rozmanitosti rešpektu a prosociálneho správania a
konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako
spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál.
Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov,
rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne
komunikovať a spolupracovať.
Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a
spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej
a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných
predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.
Realizácia: - téma spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov v predmete Vlastiveda,
Hudobná výchova, Prírodoveda
- téma poznávanie rozličných kultúr v predmetoch Čítanie,
Vlastiveda,Slovenský jazyk
- téma história, zvyky, tradície svojej kultúry v predmetoch Čítanie,
Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova, v krúžkoch,

mimoškolské aktivity, nácvik kultúrnych programov, činnosť v školskom klube
detí.

5.2.8.REGIONÁLNA VÝCHOVA TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na
pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového
umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali
históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických
regionálnych ukážok: môj rodný kraj- kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda;
obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy
o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport
a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika; jej flóru
a faunu- význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov- objavujeme Slovenskoobjavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavosti Slovenska; povesťami
opradené pohoria- cestujeme po Slovensku- oboznámenie sa s časťami Slovenska
formou výletu; povesti y veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia
v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkovvychádzať z rodinného prostredia t.j. téma- RODINA- rodostrom rodiny, tradičné jedlá;
stretnutia s pamätníkmi ( starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory zo žiakmi
o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať turisticky a historicky atraktívnych
miestach Slovenska.
Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu
a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra- kultúra,
ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva- využitie danosti
regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy- spoznávanie tradičných ľudových
remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba
(remeslá), spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť
v zobrazovaní vo výtvarnej výchove; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej
prezentácia ( piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba- spevník regiónu); poznávanie
vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec ľudové kroje (hudobný, pohybový,
výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových,
autorských, povestí a pod.- skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú
kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.
Regionálnu výchovu možno začleniť do všetkých predmetov vzdelávacej oblasti,
aj formou krúžkovej činnosti, mimoškolskej aktivity, nácviku programov, činnosť v ŠKD,
vychádzky, exkurzie, výlety, tradičné slávnosti nášho regiónu –Hody, Vianoce, Fašiangy,
Veľká noc ....
6. Vzdelávacie štandardy

Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je
dôslednejšie zameranie na výstup zo vzdelávania.
Dôležité je, aby bol jasne sformulovaný výstup a zdôvodnené zaradenie obsahu
vzdelávania. Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí. Vzdelávanie
je vtedy úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa požiadaviek majú žiaci dospieť. Preto
sa v Štátnom vzdelávacom programe kladie dôraz na formulovanie požiadaviek na
výstup z témy, z ročníka alebo celého stupňa podľa charakteru predmetu.
Požiadavky na výstup sú sformulované v časti programu s názvom „ vzdelávací
štandard“.
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový štandard.
Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho
hlavným cieľom je zjednocovať, koordinovať resp. zabezpečovať kompatibilitu
minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých školách.
Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je všetkými žiakmi osvojiteľné.
Učivo je formulované v štyroch kategóriách: faktuálne poznatky – základný prvok
poznania, ktorý žiaci musia vedieť, aby boli oboznámení s určitou disciplínou poznania,
alebo aby v nej mohli riešiť vedné problémy, konceptuálne poznatky – vzájomné vzťahy
medzi poznatkami. Procedurálne poznatky – ako niečo urobiť, metódy skúmania,
metódy skúmania, metakognitívne poznatky – kognície vo všeobecnosti.
Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má žiak dané
minimálne učivo ovládať a čo ma vykonať.
Výkonový štandard je formulovaný v podobe operacionalizovaných
cieľov, to znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň
osvojenia.
Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na kompetencie – to znamená kombináciu
vedomostí, zručností a schopností. Jednotlivé úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích
schopností: spoznať alebo znovu vybaviť si informácie z dlhodobej pamäte,
porozumieť a konštruovať, aplikovať, analyzovať, vyhodnocovať a schopnosť tvoriť. Je
požiadavkou na výstup zo stupňa vzdelania a zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom
stupni vzdelania. Popisuje produkt výučby, nie proces.

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvláda danú problematiku, v čo má
problémy a nedostatky, ako žiakovi pomôcť, kde sú jeho rezervy a aké sú jeho
úspechy a pokroky. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie, hľadanie možností pri
odstraňovaní nedostatkov.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme postupovať podľa
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Cieľom bude

zhodnotiť prepojenie vedomostí, zručností a spôsobilostí.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv žiakovho znevýhodnenia na jeho
školský výkon. Budeme prihliadať na to, aby sme odlišovali hodnotenie
spôsobilostí od hodnotenia správania.Pedagogická rada odsúhlasila hodnotenie
učiva po zhrnutí tématického celku a tiež aj štvrťročné a polročné zhrnutie učiva
formou kontrolných prác ale aj možnosť ústnej odpovede.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa vykonáva podľa školského zákona č.245/2008
Zbierky. V našej škole sú žiaci všetkých ročníkov 1.-4. hodnotení klasifikáciou.
§ 55
(1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľatohto zákona vykonáva podľa úrovne
dosiahnutých výsledkov
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou,
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
(2) Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určenév školskom vzdelávacom programe.
(3) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetochnultého ročníka, prípravného
ročníka a prvéhoaž štvrtého ročníka základnej školy sa môže hodnotiťslovne týmito
stupňami:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky,
b) dosiahol dobré výsledky,
c) dosiahol uspokojivé výsledky,
d) dosiahol neuspokojivé výsledky.
(4) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchamialebo žiaka so zdravotným
postihnutím sazohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.
(5) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetochsa klasifikuje týmito stupňami:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chválitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatočný,
e) 5 – nedostatočný.
(6) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
a) 1 – veľmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – menej uspokojivé,
d) 4 – neuspokojivé.
(7) Celkové hodnotenie žiaka nultého ročníka, prípravnéhoročníka a prvého ročníka
základnej školy sana konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadrujetakto:
a) prospel,
b) neprospel.

(8) Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviatehoročníka základnej školy a žiaka
strednej školy, ktorýbol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého
a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel veľmi dobre,
c) prospel,
d) neprospel.
(9) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhéhopolroku vyjadruje výsledky jeho
klasifikácie v povinnýchvyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú,a klasifikáciu jeho
správania; nezahŕňa klasifikáciuv nepovinných vyučovacích predmetoch.
(10) Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním,ak ani v jednom povinnom
vyučovacom predmetenedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“
a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
(11) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednompovinnom vyučovacom predmete
nemá stupeň prospechuhorší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu
z povinných vyučovacích predmetov nemá horšíako 1,5 a jeho správanie je hodnotené
ako „veľmi dobré“.
(12) Žiak hodnotený slovne prospel veľmi dobre, akani v jednom povinnom vyučovacom
predmete nedosiaholhoršie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“a jeho
správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
(13) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnomvyučovacom predmete nemá
stupeň prospechuhorší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinnýchvyučovacích
predmetov nemá horší ako 2,0 a jehosprávanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
(14) Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednompovinnom vyučovacom predmete
nebol hodnotený ako„dosiahol neuspokojivé výsledky“.
(15) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočnýani v jednom povinnom
vyučovacom predmete.
(16) Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektoréhopovinného vyučovacieho
predmetu aj po opravnejskúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.
(17) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinnéhovyučovacieho predmetu aj po
opravnej skúške stupeňprospechu nedostatočný.
(18) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotenýstupňom prospechu
nedostatočný alebo dosiaholneuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných
vyučovacíchpredmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnejškolskej dochádzky; v
strednej škole môže opakovaťročník na základe rozhodnutia vydanéhoriaditeľom školy.
(19) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možnéklasifikovať ani v náhradnomtermíne
zo závažných objektívnychdôvodov,najmä zdravotných, dlhodobéhopobytu vzahraničí.
(20) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6,
jehodnotený podľa pravidielhodnotenia týchto programov.

§ 56
(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnomtermíne v prvom polroku, žiak sa
za prvý polrokneklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšaniea klasifikovanie
náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do
dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
(2) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnomtermíne v druhom polroku, žiak
je skúšaný aj klasifikovanýza toto obdobie spravidla v poslednom týždniaugusta a v
dňoch určených riaditeľom školy.

(3) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospechnedostatočný najviac z dvoch
povinných vyučovacíchpredmetov , alebo dosiahol neuspokojivé výsledkyv slovnom
hodnotení, môže na základe rozhodnutiariaditeľa školy vykonať z týchto predmetov
opravnúskúšku.
(4) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktoréhoprospech na konci prvého polroka je
nedostatočný najviacz dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktorésa vyučujú len v
prvom polroku.
(5) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak,aby sa opravné skúšky
a) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta;žiakovi, ktorý zo závažných
dôvodov nemôže prísťvykonať opravnú skúšku v určenom termíne,možnopovoliť
vykonanie opravnej skúšky najneskôr do15. septembra, a žiakovi, ktorý bol
klasifikovanýpodľaodseku 2, najneskôr do 15. októbra,
b) podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnejporady za druhý polrok.
6) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnúskúšku, sa klasifikuje z
vyučovacieho predmetu,z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu
nedostatočný.
(7) Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa neklasifikuje zo
správania.
§ 57
Komisionálne skúšky
v základných a stredných školách
(1) Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnejskúšky
a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,
b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,
c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšaniežiaka,
d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e) ak vykonáva opravné skúšky,
f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánuv stredných školách,
g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzaťdo školy,
h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavnéhoodboru štúdia na konci prvého a
druhého polroka naškolách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania
a konzervatóriách,
i) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
j) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
k) pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24,
l) vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšiehostredného vzdelania podľa § 30
ods. 5.
(2) Komisia pre komisionálne skúšky má najmenejtroch členov. Komisia sa skladá z
predsedu, ktorým jespravidla riaditeľ školy, alebo ním poverený učiteľ , alebomajster
odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorýmje spravidla učiteľ alebo majster odbornej
výchovyvyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho,
ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušnýalebo príbuzný vyučovací predmet.
Výsledokkomisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejnev deň konania skúšky.
Výsledok každej komisionálnejskúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
(3) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiakamá pochybnostio správnosti klasifikácie na
konci prvého a druhéhopolroka, môže do troch pracovných dní odo dňavydania
vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonaniekomisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim

riaditeľškoly, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušnýorgán miestnej štátnej správy
v školstve. Preskúšaťžiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto
vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnejskúšky.
(4) O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľaodseku 1 rozhodne riaditeľ školy.
5) Riaditeľ školy môžepovoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho
komisionálnom preskúšaní.
§ 58
Opatrenia vo výchove
(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinnostíalebo za statočný čin možno žiakovi
udeliť pochvalualebo iné ocenenie.
(2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku,možno mu uložiť napomenutie alebo
pokarhanie odtriedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúcehostrediska
praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa,podmienečné vylúčenie alebo
vylúčenie.
(3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozujebezpečnosť a zdravie ostatných
žiakov, ostatnýchúčastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovua vzdelávanie
do takej miery, že znemožňuje ostatnýmúčastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie,
riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnychvýchovných zariadení, môže
použiť ochrannéopatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy
a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnejmiestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca.
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadeniabezodkladne privolá
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc
c) Policajný zbor
(4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.
O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotovíriaditeľ školy alebo školského
zariadenia písomný záznam.

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov, vnútorný systém
kontroly

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe:
- pozorovania- hospitácie
- rozhovoru
- ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, tvorby učebných pomôcok,
aplikovaní nových foriem a metód práce do vyučovacích hodín, plnenie stanovených
úloh, mimoškolská činnosť a pod.
V školskom roku 2012/2013vnútroškolská kontrola bude zameraná na tieto oblasti:
- realizáciu učebných osnov,
- dodržiavanie časovo – tematických plánov,
- realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu,
- využívanie metód, foriem, prostriedkov a didaktickej techniky, ktoré podnecujú rozvoj
myslenia, tvorivosti, aktivity a samostatnosti žiakov,

- jasnú formuláciu výchovno-vzdelávacích požiadaviek, konkrétnosť, primeranosť k
možnostiam veku žiaka a jeho schopnostiam,
- úroveň čítania a numerického počítania v 1. – 4. ročníku,
- využívanie spätnej väzby na vyuč. hodinách,
- utváranie správneho vzťahu učiteľ – žiak, úcta k žiakovi,
- využívanie slovného hodnotenia,
- atmosféra na hodinách,
- stav a úroveň vedomostí žiakov,
- využívanie počítačovej učebne,
- čitateľskú, matematickú, prírodovednú a informatickú gramotnosť,
- využívanie knižnice vo výchovno-vzdelávacom procese,
- komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.
Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov a
špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá
zahŕňa učenie učiteliek aj učenie sa detí. Tieto dve zložky je potrebné pozorovať a
hodnotiť v ich vzájomnom pôsobení. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v
správaní, konaní a úrovni vedomosti, zručnosti a návykov detí a naopak. Všetci
zamestnanci sú hodnotení v školskom roku podľa plnenia cieľových úloh a úloh z plánu
práce (krúžková a projektová činnosť, starostlivosť o esteticé prostredie, spolupráca s
rodinou, ZŠ, ŠKD, ...).
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali
dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila
v školskom vzdelávacom programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré žiaci
získali a aká je úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu v škole.
Hodnotenie školy zverejňujeme každoročne v „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach“.
Kritériá na osobné hodnotenie zamestnancov školy
Kritériá priznania osobného príplatku:
- kvalita práce vo výchovno - vzdelávacom procese : 0 – 3 body
- tvorivý prístup k práci a estetike prostredia : 0 – 3 body
- vedenie záujmového útvaru a jeho pravidelnosť: 0 – 3 body
- vyučovanie v 1. ročníku : 1 bod
- zvýšený počet žiakov v triede (od 25 žiakov): 1 bod
- práca s integrovanými žiakmi : 1 – 2 body za žiaka
- spolupráca s PPP : 0 – 3 body
- doučovanie slabšie prospievajúcich žiakov: 1 bod
- práca s nadanými žiakmi: 1 bod
- odborno- metodická a koordinačná práca MZ : 0 – 3 body
- práca koordinátora protidrogovej prevencie: 0 – 3 body
- zvýšená náročnosť práce spojená s hmotnou zodpovednosťou : 0 – 5
bodov
- správa kabinetných zbierok, kroniky, odborných učební a pridelených
priestorov : 0 – 3 body
- plnenie ostatných úloh z Plánu práce školy: 0 – 3
- vydávanie školského časopisu Fanfárnik: 0 – 3 body
- kvalita práce prevádzkových zamestnancov : 0 – 3 body

Krátenie osobného príplatku:
- celodenné vyšetrenie, práceneschopnosť
- neplatené voľno
- neplnenie si pracovných povinností
- porušovanie pracovnej disciplíny
Podklady pre hodnotenie školy získavame z vlastných zdrojov (prehľady a štatistiky,
kontrolná činnosť, kontrola iných orgánov a pod.)
Kritériom kvality školy je pre nás spokojnosť rodičov, žiakov a učiteľov, preto v
budúcnosti zapojíme do hodnotenia kvality školy aj ich.
Správa sa prerokováva v pedagogickej rade, predložená rade školy a je priložená
k dokumentom školy.
2.1. Kontrola realizácie plánov
- časovo-tematické plány pre jednotlivé ročníky – úprava učiva podľa ŠVP a ŠkVP
- plán MZ
- plán ŠKD
- triedne knihy a výkazy
- klasifikačné záznamy
- plán vyuč. nepovinných predmetov, voliteľných predmetov
- vzdelávacie poukazy a záznamy o ZÚ
- plány jednotlivých koordinátorov
2.2. Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu
a) hospitačná činnosť podľa rozpracovania riad. školy
b) úroveň vedomostí žiakov bude kontrolovaná takto:
- polročnými a výstupnými písomnými previerkami v SJL a MAT
- využívaním písomných kontrolných prác zo SJL a MAT
- sledovanie vedomostí žiakov v rámci hospitácií
c) kontrola žiackych prác
- štvrťročné a tematické písomné práce zo SJL a M, Prír a VL
- polročné písomné práce
- diktáty, previerky
- výrobky PV
- výtvarné práce
d) 1 krát štvrťročne kontrola triednych kníh a klasifikačných záznamov
2.3. Kontrola vnútorného režimu školy
- dodržiavanie Pracovného poriadku
- dodržiavanie vnútorného poriadku, vrátane dozorov
2.4. Kontrola mimotriednej a mimoškolskej činnosti
- pripravenosť žiakov na súťaže
- úspešnosť v súťažiach v rámci školy, obvodu, okresu, kraja, republiky
- 1 krát štvrťročne kontrola záznamov záujmových útvarov

2.5. Kontrola hospodárenia a prevádzky
- hospodárne využívanie pridelených finančných prostriedkov
- hospodárne využívanie pridelených materiálnych prostriedkov
- kontrola priebežného vedenia inventárnych kníh
- čistota školy, hygienické zásady
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné
informácie.
K nástrojom hodnotenia kvality školy patria:
• ankety, dotazníky pre učiteľov, rodičov, žiakov, či ďalších partnerov školy
• previerky zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov
• hospitácie
• pozorovanie prevádzky školy
• rozhovor s učiteľmi, rodičmi, žiakmi
• analýza písomných materiálov
• výročná správa školy, školská dokumentácia – triedne knihy, výkazy, tematické plány,
prípravy učiteľov na výučbu, písomností žiakov
• správy školskej inšpekcie, správy o vykonaných kontrolách, záznamy o úrazoch
• záznamy pedagogických rád a porád
• hodnotenie prospechu a správania žiakov, výsledky žiakov na súťažiach,
prezentáciách, prehliadkach, predstaveniach
• kronika školy
• hodnotenie školy zriaďovateľom
• porovnávanie s inými školami
• vyhodnocovanie silných a slabých stránok školy
• sledovanie profesijného rastu učiteľov
• prezentácia školy na verejnosti, v médiách, v tlači

Poznáky:
1. Vyučovacia hodina má 45 minút.
2. Cudzí jazyk sa vyučuje s najvyšším počtom žiakov 17 a možno v skupine

spájať žiakov rôznych tried.
3. Náboženská a etická výchova sa vyučuje s počtom žiakov 12 – 20 a možno
v skupine spájať žiakov rôznych tried alebo v prípade poklesu pod 12 žiakov
v skupine aj rôznych ročníkov.
4. Telesná výchova sa vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.
5. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením
priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, charakteru
činnosti žiakov, náročnosti predmetu a požiadaviek na BOZP.
V. VOLITEĽNÉ PREDMETY
Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme využili dotáciu
voliteľných predmetov:
Na Jazyk slovenský sme použili 7 hodín, na matematiku 3 hodiny, na
prírodovedu 4 hodiny, na výtvarnú výchovu 4 hodiny a na anglický jazyk v
1.a 2.ročníku 2 hodiny.Na predmet AJ
v prvom a druhom ročníku boli vypracované učebné osnovy a učebné plány
podľa doplnených osnov. Už od 1. ročníka chceme má vzbudiť záujem žiakov
o cudzí jazyk. Hravou formou má deti previesť základnými frázami,
oboznámiť ich s farbami, základnými číslovkami, rodinnými príslušníkm.
Matematika a jazyk slovenský boli posilnené bez doplnenia obsahu učiva.
Slúžia na precvičovanie a utvrdzovanie učiva.
Obsah a rozsah učiva prírodovedy bude nezmenený, získaná časová dotácia
sa využije na podporu profilácie školy - prostredníctvom zážitkových foriem
učenia (vychádzky do prírody, pozorovania, pokusy, projekty...) rozvíjať
environmentálne cítenie a kladný vzťah detí k životnému prostrediu.
. Predmet výtvarná výchova pôsobí na deti relaxačne, umožňuje im výtvarne
stvárniť svoj vnútorný svet, významne rozvíja estetické cítenie detí a ich
jemnú motoriku. Preto sme využili jednu disponibilnú hodinu na zvýšenie
dotácie tohto predmetu. Výtvarná výchova sa bude vyučovať v rozsahu 2
hodiny týždenne vo všetkých štyroch ročníkoch.
VI. UČEBNÉ OSNOVY
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet.
Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil
absolventa a zameranie školy.
Obsahujú
1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových

spôsobilostí
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
4. Požiadavky na výstup
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná
literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a
didaktické prostriedky a pod.
VII. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
1. Pedagogického charakteru:
a) Povinné predmety ročníka sú stanovené podľa Štátneho vzdelávacieho
programu
b) Predmety doplňujúce stanovený počet hodín sú súčasťou Školského
vzdelávacieho programu
c) Obsah jednotlivých vyučovacích hodín každého predmetu je súčasťou
časovo- tematického plánu na bežný školský rok a ročník .
d) Metódy a formy práce na vyučovacej hodine sú plne v kompetencii
vyučujúceho .
2. Organizačného charakteru:
a) Tento Školský vzdelávací program je otvorený dokument, ktorý sa bude
dopĺňať v priebehu školského roka a rozširovať pred každým novým
školským rokom.
b) Bol vytvorený za aktívnej spolupráce všetkých vyučujúcich .
c) ŠkVP bol prerokovaný v Rade školy.
Školský vzdelávací program v plnom znení je k dispozícii pri riaditeľni školy.
Na tvorbe Školského vzdelávacieho programu sa podieľali pedagogickí
zamestnanci školy.

Vypracovala riaditeľka školy:
V

Mgr. Helena Svetlíková

IV. Rámcové učebné plány:
učebný plán pre primárne vzdelávanie pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským.
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