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1. História a všeobecná charakteristika školy 

Škola  sa nachádza   na sídlisku  Terasa. Bola postavená v čase, keď  rýchlou bytovou 

výstavbou v Košiciach vznikali nové sídliská s mladými rodinami. Bola zriadená  v roku 1964. Je 

umiestnená v členitom teréne obklopená  zeleňou. Spočiatku ju tvorilo 8 pavilónov, z ktorých 

je už jeden  zbúraný. 

Celkom mala  projektovaných 27 učební, 3 herne, telocvičňu a 1 knižnicu. Postupne ako sídlisko 

starlo a v okolí boli vybudované  viaceré školy, znižoval sa  aj počet  žiakov. V súčasnosti sa  časť 

školy prenajíma  súkromnej  základnej škole. Školské budovy  zvonku i zvnútra  poznačil zub  

času  a je nutná postupná nákladná rekonštrukcia. Súčasťou školy je  Centrum voľného času ,  

Školská jedáleň a Školský klub  detí.  Okrem klasických tried  sa vo výchovno-vzdelávacom 

procese  využívajú odborné učebne – odborná učebňa  informatiky, učebňa  geografie 

a dejepisu, učebňa chémie, učebňa technickej výchovy, kuchynka a  jazyková učebňa.  Na 

športovú činnosť žiakov  slúži okrem  telocvične aj multifunkčné ihrisko umiestnené v areáli 

školy. 

 Využívanie odborných učební umožňuje skvalitniť a zefektívniť vyučovací proces, ale 

časť pomôcok  je zastaralá a je potrebná ich výmena a modernizácia.  Do tried postupne 

pribúdajú interaktívne tabule  a dataprojektory umožňujúce  predkladať žiakom informácie 

z viacerých zdrojov a viesť edukačný proces   živým a pútavým spôsobom.  

Do školského obvodu patria ulice  Aničkin park, Jantárové námestie, Rubínová, Trieda SNP  

párne 2 – 52,  Brigádnická, Katkin park, Ulica pokroku, Ulica obrody, Čapajevova, Kysucká, 

Smaragdová, Československého odboja, Ľudová, Sokolovská , Ulica výstavby, hronská, Opálová, 

Topásová, Ulica  Slobody okrem  26-36, 29-35, Ipeľská, Popradská  okrem 5-11, nepárne. 

1.1  Charakteristika žiakov 

V tomto školskom roku má škola zriadených 9 klasických tried a jednu špeciálnu triedu v 9. 

ročník. Na 1. stupni 4 triedy, na druhom stupni 6 tried. Školu navštevujú žiaci zo sídliska Terasa 

ale aj z okolitých mestských  častí  a blízkych obcí. Vzhľadom na to, že v blízkosti školy je bytový 

dom so sociálnymi bytmi časť žiakov je zo  sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej 

núdzi, čo sa negatívne odráža  na dochádzke ale i prospechu žiakov. Značne problémová  je  

spolupráca s rodičmi, ktorí sa o výchovno- vzdelávanie výsledky svojich detí nezaujímajú..  

Nižší počet žiakov  v triedach   umožňuje pedagógom účinne  pomáhať a  individuálne  

pôsobiť na  žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  zdravotným  

znevýhodnením  či žiakov zo znevýhodneného prostredia.   

Hlavným cieľom pedagogickej  práce  je vybaviť žiakov takými kompetenciami, ktoré by im 

v budúcnosti umožnili uplatniť sa na trhu práce a úspešne sa realizovať v živote. Viesť 

a usmerňovať ich tak, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, efektívne  komunikovať a 

účinne riešiť problémy. Vedeli sa orientovať v demokratickej spoločnosti ako aktívni občania. 

Vo výchove formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.  
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Kľúčové kompetencie, ktoré bude škola preferovať v oblasti vzdelávania: 

o komunikácia v materinskom jazyku, 

o komunikácia v cudzom jazyku, 

o praktické motorické zručnosti 

o  rozvoj zručností s informačnými a komunikačnými technológiami, 

o tvorivosť v matematike, technike a v prírodovedných predmetoch, 

o všeobecný kultúrny a spoločenský prehľad, výchova k aktívnemu občianstvu 

o vedieť sa učiť a získavať nové informácie, 

o starostlivosť o zdravie, posilnenie telesnej zdatnosti, rozvoj pohybových 

o schopností, základných a špeciálnych lokomócie 

 

       Výchovno-vzdelávací proces žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečuje 

školský podporný tím v úzkej spolupráci s CPPaP Zuzkin park.  

   

1.2 Personálne zabezpečenie školy 

 
           Vedenie školy  -     riaditeľka školy a  zástupkyňa riaditeľky. Pedagogický zbor.  Učiteľky 

1. stupňa  – 4, učitelia 2. stupňa – 7. vychovávateľka v ŠKD – 2, školský podporný tím –   

     asistent  učiteľa  -2, špeciálna pedagogička – 1. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú 100 % pedagogicky spôsobilí a spĺňajú kvalifikačné 

požiadavky stanovené zákonom.  Vyučujúci preukazujú odbornú a pedagogickú spôsobilosť 

potrebnú pri komunikácii, motivácii žiakov, hodnotení a  pozitívnom riadení vyučovania a 

triedy. Spoločne riešia problémy, pracujú v tímoch v priaznivej klíme. 

Vedenie školy podporuje seba rozvoj a celoživotné vzdelávanie učiteľov na rôznych 

formách kontinuálneho vzdelávania  - špecializačné, rozširujúce, inovačné a priebežné na 

VŠ a v MPC. Podporujú sa zamestnanci pri získavaní prvej a druhej atestácie a pre 

zdokonaľovanie výkonu špecializovaných funkcií /triedny učiteľ, výchovný poradca, vedúci 

MZ a PK a pod./. Každý zamestnanec má rovnakú možnosť pre zdokonaľovanie svojej 

profesionality, sebavzdelávanie, zdokonaľovanie pedagogickej spôsobilosti a tvorivosti. 

Hlavným znakom vzdelávania je samostatnosť, kreativita, motivácia, aktivita a 

zodpovednosť za výsledky. 

1.3 Projekty školy 

S cieľom skvalitnenia a modernizácie edukačného procesu  využila škola možnosť 

zapojenia do týchto projektov.  

Zvyšovanie gramotnosti  na ZŠ 

Pomáhajúce profesie v edukácii  detí a žiakov 

Školské ovocie 
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Škola podporujúca zdravie 

Tento rok sa chceme zapojiť do programu Zelená škola, projektu Krokus  o holokauste 

projektov reprezentujúcich školu na rôznych súťažiach a ďalších podľa výziev  MŠ VVaŠ SR 

a ďalších ponúk. 

Škola spolupracuje aj s Miestnym úradom Košice – Západ. Spolupracujeme aj s SČK, 

SEV, ZOO, CVČ, knižnicou Nezábudka, PZ, Maticou Slovenskou a pri organizovaní niektorých 

aktivít aj s inými miestnymi alebo regionálnymi inštitúciami. 

 

1.4 Škola ako životný priestor 

Snahou vedenia a všetkých zamestnancov  je vytvoriť príjemné, estetické a  tvorivé 

prostredie, kde sa budú žiaci dobre cítiť chodiť.  Dôraz kladieme na čistotu tried, oddychové  

zóny,  výzdobu interiéru a exteriéru prácami žiakov, tematicky zameranými nástenkami  

a informačnými tabuľami.  Hodnotný životný priestor by mal pôsobiť jednotne a pokojne, preto 

sa snažíme rozvíjať a upevňovať konštruktívne pracovné vzťahy založené na profesionalite, 

humanizme, vzájomnom pochopení a spolupráci medzi jednotlivými subjektmi – vedením 

školy a všetkými zamestnancami, zamestnancami navzájom, zamestnancami a žiakmi, žiakmi 

navzájom, školy ako celku a rodičmi i širšou verejnosťou. Škola disponuje  veľkým exteriérom 

– trávnaté plochy,  stromy,  ktorý najmä v lete poskytuje široké možnosti využitia. 

______________________________________________________ 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

2.1 Pedagogický princíp školy 

Školský vzdelávací program má žiakom pomôcť utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie,  

poskytnúť  základ všeobecného vzdelania a vzbudiť záujem a potrebu zmysluplných činností, 

aktivít   aktivity a tvorivosti. 

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ vychádza z procesu postupného prechodu 

žiaka z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie. Škola musí 

vytvárať  priaznivé podmienky pre slobodný a tvorivý prejav detí, rozvíjať ich talent a 

schopnosti, viesť ich k  osvojovaniu si základných komunikačných, pohybových a sociálnych 

zručností. Dôraz sa kladie na vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry a prežívanie pocitu 

úspechu. Primárne vzdelávanie poskytuje základ pre postupné rozvíjanie nasledujúcich  

kľúčových kompetencií žiaka: 

o pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa; 

o vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku; 

o rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať; 

o využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách; 

o vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 

spojené s využívaním internetu a médií; 
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o získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami; 

o dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých; 

o rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách 

a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností; 

o váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať; 

o správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám; 

o má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými 

sa stretáva vo svojom živote; 

o dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života; 

o uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ vychádza z procesu postupného prechodu 

žiaka z primárneho vzdelávania na nižšie sekundárne a postupne k príprave žiakov na 

stredoškolské štúdium. Základom je súhrn vedomostí, zručností, schopností získaných v 

jednotlivých vzdelávacích oblastiach učebného plánu, medzipredmetový prístup pri ich 

osvojovaní, tvorivé, kritické a analytické myslenie ako aj schopnosť prepojiť teóriu s praxou. 

Dôležité je uplatňovanie princípu spolupráce, vzájomného porozumenia a tolerancie, 

humanizmu a demokratickosti vo vzťahu učiteľ – žiak. 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami: 

o pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

o vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou; 

o využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka; 

o používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia; 

o používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život; 

o vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov 

s uplatnením zásad kritického myslenia; 

o dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote; 

o uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine; 

o posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 

profesijné záujmy; 

o chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote; 

o uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej 

spoločnosti; 

o prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti; 

o pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných; 

o má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. 

Škola poskytuje základné všeobecné vzdelanie / ISCED 1 a ISCED 2 /. Inovovaný školský 

vzdelávací program vychádza z Rámcového štátneho vzdelávacieho programu. Obsah 
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primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 8 vzdelávacích oblastí. 

V Štátnom vzdelávacom programe je obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných 

učebných predmetov. Škola si do týchto vzdelávacích oblastí doplnila v 1. ročníku Individuálnu 

logopedickú  starostlivosť, v 3 ročníku dopravnú výchovu.  

Zaradenie predmetov 1. - 4. ročníka do vzdelávacích oblastí pre primárne vzdelávanie 

 

 

Inovovaný učebný plán pre primárne vzdelávanie 

Rámcový učebný plán je dokument, ktorý vymedzuje týždenný počet vyučovacích hodín 

jednotlivých predmetov. Učebný plán je realizovaný v rámci týždenného rozvrhu vyučovacích 

hodín pre jednotlivé triedy v ročníku. Jedna vyučovacia hodina má podľa tohto plánu 45 minút. 

Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, pričom musí byť zachovaná minimálna 

celková časová dotácia, ktorá je pri časovej dotácii jedna hodina týždenne 33 hodín ročne. 

Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov ŠVP. 

Inovovaný školský vzdelávací program 1. stupeň 

 

 Predmet/ročník 1.A 2.A 3.A 4.A 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 9 +1 8 + 2 7 +1 7 +1 

Anglický jazyk     3 3 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika     1 1 

Človek a príroda 

Prvouka 1 2     

Prírodoveda     1 + 1 2 

Fyzika         

Chémia         

Biológia         

Vzdelávacia oblasť Vvyučovací predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk, 1 cudzí jazyk - ANJ

Matematika a práca  s informáciami Matemaitika, Informatika

Človek a príroda Prvouka,  Prírodoveda

Človek a spoločnosť 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
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Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda     1 2 

Dejepis         

Geografia         

Občianska náuka         

Človek a hodnoty Etická vých./ Náb. vých. 1 1 1 1 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie     1 1 

Technika         

Umenie  a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová  

výchova 2 2 2 2 

Povinné predmety  

spolu   21   25 26 

Voliteľné 

predmety 

Cudzí jazyk  2 NEJ         

Cudzí jazyk 2 RUJ         

Dopravná výchova   1     

Individuálna logopedká 

starostlivosť 1       

Rozvíjanie špecifických 

funkcií         

Počet hodín spolu   22 23 25 26 

 

Zaradenie predmetov 5. - 8. ročníka do vzdelávacích oblastí pre sekundárne   vzdelávanie

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  a literatúra prvý a 

druhý cudzí jazyk  ANJ,  Nemecký 

jazyk, Ruský jazyk)

Matematia a práca s informáciami Matematika, Informatika

Človek  a príroda Biológia, Chémia, Fyziky

Človek a spoločnosť

Dejepis, Geografia, Občianksa 

náuka, 

Človek a hodnoty

Etická výchova, Náboženská 

výchova

Človek a svet práce Technika

Umenie a kultúra Hudobná výchova, Výtvarná 

výchova

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova
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Inovovaný školský vzdelávací program  2 stupeň 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A 9.B 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 5 5 5 5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 4 +1 4 4 4 + 1 5 5 

Informatika 1 1 1 1 1 1 

Človek a príroda 

Prvouka             

Prírodoveda             

Fyzika   2 1 +1 2 1 1 

Chémia     2 2 1 +1 1  +1 

Biológia 2 1 +1 1 1 1 1 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda             

Dejepis 1 1 +1 1 1 2 2 

Geografia 2 1 + 1 1 1 1 +1 1 + 1 

Občianska náuka   1 1 1 1 1 

Človek a hodnoty Etická vých./ Náb. vých. 1 1 1 1 1 1 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie             

Technika 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 1 1 

Umenie  a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1     

Výtvarná výchova 1 + 1 1 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová  

výchova 2 2 2 2 2 2 

Povinné predmety  
spolu   27 29 28 28 28 28 

Voliteľné predmety 

Cudzí jazyk  2 NEJ       2 2   

Cudzí jazyk 2 RUJ     2       

Dopravná výchova             

Individuálna logopedická 
starostlivosť           1 

Rozvíjanie špecifických 
funkcií           1 

Počet hodín spolu   27 29 30 30 30 30 
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2.2  Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Základným cieľom našej školy je vytváranie čo najvhodnejších personálnych, 

materiálno – technických, bezpečnostných, zdravotných a hygienických podmienok na 

dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre žiakov. 

Zameranie školy pre 1. stupeň ZŠ 

-   vyučovanie ILI v 1.ročníku na elimináciu  dyslálie, správnej výslovnosti a  zlepšenie  

komunikačných schopností, slovnej zásoby   a vyjadrovania.  

-   základné rozvíjanie telesnej zdatnosti a rozvoj športového nadania 

- rozvíjanie  schopností čítať , písať  a čitateľskej gramotnosti   navýšením 1 hodiny SJL 

v 1.,3.,4.  ročníku a 2 hodín v 2. ročníku  

- zvýšenie  prírodovednej gramotnosti navýšením 1 hodiny prírodovedy v 3. ročníku   

- výchovu bezpečnosti v cestnej premávke pridaním voliteľného predmetu dopravnej 

výchovy v 2. ročníku 

- rozvíjanie digitálnej gramotnosti  prostredníctvom informatickej výchovy od 3. ročníka 

- poskytovanie záujmových útvarov podľa záujmu žiakov 

- absolvovanie plaveckého  výcviku  v 3. ročníku 

Zameranie školy pre 2. stupeň ZŠ 

-    prehlbovanie komunikačných schopností (ústnych i písomných) v materinskom štátnom 

jazyku a čitateľskej gramotnosti 

-    rozvíjanie získaných jazykových schopností v anglickom jazyku,    vyučovanie 2. cudzieho 

jazyka od 7. ročníka 

 -    posilnenie finančnej gramotnosti 

 -    vyučovanie výtvarnej  výchovy s posilnením disponibilnou hodinou v 5.  ročníku 

-    prehlbovanie prírodovednej a matematickej gramotnosti voliteľnými hodinami v 

predmetoch matematika (5. a 8. ročník), informatika (9. ročník), biológia (6., 9. ročník), 

geografia 6. a 9. ročník,  fyzika (7. ročník, chémia  9. ročník) s dôrazom na prepojenosť s praxou, 

dejepis 6 ročník, rozvíjanie manuálnej a technickej zručnosti  5, 6., a 7. ročník 

-    prehlbovanie telesnej zdatnosti v rozličných športových disciplínach so zreteľom na rozvoj 

fyzickej kondície a upevňovania zdravia 

-    rozvíjanie správneho a tvorivého chápania rozličných druhov umenia a kultúry, prehlbovanie 

kultúrnej gramotnosti navštevovaním výchovných koncertov, divadelných a filmových 

predstavení, múzeí, galérií a pod. 

-    využívanie kreativity, športových  záujmov,,  talentu záujmu žiakov poskytovaním širokej 

škály záujmových útvarov     formovanie vlastného sebavedomia, ale aj pocitu spolupatričnosti 

k triede a škole 

 



11 
 

2.3 Profil absolventa 1. stupňa ZŠ  

Charakteristika absolventa 

Absolvent nadobudol a má osvojené: 

o základné matematické, čitateľské, pisateľské a prírodovedné gramotnosti, 

o základy telesnej zdatnosti, 

o základy vzťahu k umeniu a kultúre, 

o základné praktické zručnosti a samoobslužné činnosti, 

o osvojené základy používania štátneho jazyka, 

o základné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, 

o základy správnych foriem a techník učenia sa, 

o základy správnych etických postojov a morálnych hodnôt. 

Kľúčové kompetencie absolventa 

Absolvent má osvojené základné jazykové, komunikačné, matematické, prírodovedné, 

informačné, komunikačné, sociálne, kultúrne a osobné spôsobilosti, teda má byť schopný 

primerane svojmu vzdelaniu, schopnostiam a veku: 

o súvisle písomne a ústne komunikovať v štátnom jazyku, 

o vyjadrovať svoj názor, argumentovať a diskutovať, 

o pochopiť zmysel čítaného či počutého textu a interpretovať ho, 

o používať cudzí jazyk v bežnej komunikácii, chápať čítaný či hovorený text, mať osvojené 

základné gramatické pravidlá a využiť ich v písomnom i ústnom prejave, 

o používať osvojené matematické, logické a prírodovedné poznatky pri riešení 

praktických problémov, 

o získať schopnosť využívať základné zručnosti práce s počítačom a internetom pri riešení 

problémových úloh vo vyučovaní, v každodennom živote a elektronickej komunikácii, 

o mať osvojené prvky telesnej zdatnosti v základných športových disciplínach 

(gymnastika, atletika, loptové hry, plávanie,...), 

o mať schopnosť vytvárať správne sociálne vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi na 

báze priateľstva, úcty, vzájomného rešpektovania, 

o vedieť empaticky pochopiť druhého   a pomôcť mu, 

o uvedomovať si vlastné silné i slabé vlastnosti, využívať svoj talent, schopnosti a záujmy 

v rozvoji samého seba, ale i v prospech kolektívu, 

o vedieť tvorivo a aktívne pracovať a komunikovať v skupine, 

o používať základy slušného spoločenského správania, 

o uvedomovať si svoje práva a povinnosti, 

o starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, 

o mať schopnosť vnímať a chápať umenie a kultúru, 

o rozvíjať vlastné umelecké vlohy a zapájať sa d o kultúrnych podujatí, 

o získavať zdravé sebavedomie a sebadôveru, budovať svoj pozitívny obraz. 

o Absolvent 1. stupňa ZŠ absolvovaním výchovy a vzdelávania podľa ŠkVP ISCED I získava 

vysvedčenie, na ktorom je v 4. ročníku uvedené v doložke „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 
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2.4 Profil absolventa 2. stupňa ZŠ 

Charakteristika absolventa 

Absolvent nadobudol a má osvojené: 

o komplex vedomostí, schopností a zručností z jednotlivých vzdelávacích oblastí s 

využitím medzipredmetových vzťahov, 

o základy osobnostných hodnotových názorov a postojov pre ďalší profesijný, občiansky 

i osobný život, 

o základy tvorivej aplikácie teoretických poznatkov pre praktickú realizáciu a 

uplatňovanie v každodennom živote, 

o základy praktických činností a skúseností, 

o základy telesnej zdatnosti a starostlivosti o svoje zdravie, 

o základy kultúrnej gramotnosti, 

o základy správneho používania štátneho jazyka, 

o komplex poznatkov a komunikačných schopností používať jeden cudzí jazyk a základy 

komunikácie a znalosti v druhom cudzom jazyku, 

o základy správneho postoja k sebaučeniu a celoživotnému vzdelávaniu. 

Kľúčové kompetencie absolventa 

o Absolvent má osvojené základné jazykové, komunikačné, matematické, prírodovedné, 

kultúrne, informačné, komunikačné, sociálne, občianske, pracovné, telesné a 

osobnostné spôsobilosti, teda má byť schopný primerane svojmu vzdelaniu, 

schopnostiam a veku: 

o aplikovať jazykové poznatky v ústnom i písomnom prejave, používať štátny jazyk ako 

základný komunikačný nástroj v osobnostnom, pracovnom i občianskom živote, 

o efektívne používať jeden cudzí jazyk v písomnej i hovorenej forme, 

o používať 2. cudzí jazyk v bežnej komunikácii, chápať čítaný a hovorený text, 

o aplikovať čitateľskú gramotnosť v praktickom živote, 

o používať matematické myslenie na logické, analytické a tvorivé riešenie problémov 

každodenného života, 

o využívať prírodovednú gramotnosť v praxi, 

o používať digitálnu, informačno-komunikačnú gramotnosť pri štúdiu, získavaní 

informácií, pri osobnej komunikácii a súčasne vedieť aplikovať tieto poznatky pri 

samotnej tvorivej práci v základných programoch, 

o vedieť prezentovať svoju prácu, názory, diskutovať a verejnosti adekvátnym ústnym či 

písomným prejavom, 

o používať kreativitu pri využívaní svojho nadania  a prezentovaní svojho talentu na 

verejnosti, 

o prepájať svoje osobné záujmy so záujmami tímu, školy, resp. spoločnosti, 

o používať v praktickom živote zásady demokracie, humanizmu, tolerancie a 

antidiskriminácie, 

o využívať mravné hodnoty vo vzťahu k ostatným, 
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o uvedomovať si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, 

o starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, 

o vedieť aplikovať pracovné a technické vedomosti a zručnosti v bežnom živote, 

o mať osvojené prvky telesnej zdatnosti v rozličných športových disciplínach (gymnastika, 

atletika, loptové hry, plávanie, lyžovanie,...), 

o vnímať, chápať i tvorivo využívať umenie a kultúru, 

o chrániť prírodné, historické a kultúrne dedičstvo, 

o uvedomovať si potrebu autonómneho učenia ako prostriedku sebarealizácie a 

sebarozvoja. 

Absolvent 2. stupňa ZŠ absolvovaním výchovy a vzdelávania podľa  ŠkVP ISCED II získava 

vysvedčenie, na ktorom je v poslednom ročníku uvedené v doložke „Žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie“. 

2.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Nevyhnutnou súčasťou výchovy a vzdelávania v základnej škole v rámci princípu 

humanizmu a rovnakých šancí pre všetkých je na našej škole vzdelávanie detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími  potrebami. Pri ich vzdelávaní pedagógovia plne rešpektujú zdravotné 

znevýhodnenie a narušenie funkcií vnímania či pozornosti týchto detí. Pedagógovia s taktom 

zadávajú deťom také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklady zvládnuť. 

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením formou školskej integrácie sa 

uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu, ak je to potrebné. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu škola 

vychádza zo záverov a odporúčaní uvedených v správach z diagnostického vyšetrenia Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 Podmienky pre individuálne začlenenie sú vytvorené pre tieto skupiny žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami: 

o deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia, 

o deti so špecifickými vývinovými poruchami správania, 

o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol/a vzdelávaný/á podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu.“ 

U žiakov so ŠVVP sa uplatňujú predmety špeciálno-pedagogickej podpory z disponibilných 

hodín alebo formou individuálnej intervencie. Špeciálno-pedagogická podpora zahŕňa 

špecifické vyučovacie predmety odporúčané poradenským zariadením, ktoré sú pre žiaka 

povinné. Špecifické vyučovacie predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení sa uvádza 

absolvoval/a. Pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov  úzko  spolupracujeme s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
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Na škole pracuje podporný tím  zložený z pedagogických asistentov a špeciálnej  

pedagogičky, ktorý vo vzájomnej  prepojenosti  všetkých  učiteľov  a vychovávateľov 

implementuje princípy inklúzie  a vzájomnej spolupráce, realizuje potrebnú 

špeciálnopedagogickú starostlivosť a vo výraznej miere prispieva k úspešnej integrácii a 

osobnostnému rozvoju žiakov so ŠVVP. Špeciálna pedagogička poskytuje rodičom, pedagógom 

a vychovávateľom  konzultácie a poradenstvo. 

                V prípade potreby škola spolupracuje s Okresným úradom práce a sociálnych vecí, 

oddelením sociálno-právnej prevencie. 

             Pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami sú vypracované individuálne 

výchovnovzdelávacie programy, kde sú upravené tieto body výchovy a vzdelávania detí so 

špeciálnymi potrebami: 

o osobné údaje a zdravotný stav žiaka, 

o špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka 

o materiálne a organizačné zabezpečenie vyučovania, 

o úprava učebného materiálu, 

o prípadné úpravy učebného plánu, 

o prípadné úpravy učebných osnov, 

o konkrétne úlohy v jednotlivých predmetoch, 

o zabezpečenie odbornej participácie špeciálneho pedagóga a psychológa, 

o spôsob hodnotenia a klasifikácie, 

o oznámenie triedneho učiteľa ostatným vyučujúcim o diagnóze žiaka. 

o Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci  s 

učiteľmi predmetov, v ktorom sú úpravy učebného plánu, osnov a učebného 

materiálu a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom. 

V termínoch polročnej a ročnej klasifikácie sa vypracúva hodnotenie výsledkov žiaka na 

základe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. 

 

III. Začlenenie prierezových tém 

Všetky prierezové témy sú začlenené do jednotlivých predmetov podľa aktuálnosti a 

vhodnosti obsahu vyučovacích predmetov a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých 

predmetov. 

 3.1 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 
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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, akceptáciu kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, 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 dokážu 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. 

3.2 Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť: 

o schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií 

a ich produktmi, 

o spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo 

znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a 

ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu 

a mravnú), 

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

informácií, 

o schopnosť kriticky 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. 

3.3 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského 

potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a 

zodpovednému životu. Znamená to nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných 

a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Rozvíja u žiakov 
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sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o 

svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich uplatňovať 

svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Znalosti a zručnosti získané 

v rámci tejto prierezovej témy žiakom pomáhajú reagovať aj na morálne, sociálne a socio-

kultúrne otázky. Pomáha žiakom udržať si maximum osobnostnej stability, pestovať si kvalitné 

medziľudské vzťahy, čeliť možným rizikám a starať sa o svoje psychosomatické zdravie. Táto 

prierezová téma rozvíja sociálne zručnosti a etické predpoklady potrebné pre život a 

spoluprácu v aktuálnej skupine a tiež v širšom ľudskom spoločenstve. Pri správnom 

uplatňovaní významne prispieva k dobrej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi 

pedagógmi a žiakmi. 

 

3.4 Environmentálna výchova 

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto 

prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 

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

k životnému prostrediu, 

o rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej úrovni, 

o pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu, 

o vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

o využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 

o vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

o pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti, 

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

o podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 

o posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 

o schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 



17 
 

o prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu, 

o rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

3.5 Dopravná výchova  - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 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. 

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. 

Úlohou dopravnej výchovy v školách 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, na detských dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí 

školy. 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť 

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú 

zostavené v zmysle týchto kritérií: 

o pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

o formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti 

pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

o osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

o naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

o zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

o zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

o pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

o uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

      Žiaci 2. ročníka majú dopravnú výchovu ako predmet  v rámci disponibilných  hodín. 

 

3.6 Ochrana života a zdravia 
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Ochrana človeka a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom 

jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – 

účelových cvičení. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a 

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

pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom 

pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava 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. U žiakov by sa 

mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 

ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť 

im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v 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 náročných životných 

situácií. 

Prierezová téma sa realizuje obsahom: 

   - riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

   - zdravotná príprava, 

 -   pohyb a pobyt v prírode. 

 

3.7 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná 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 Slovenskej republiky. 

Zaradením prierezovej témy do vyučovania je vytvárame 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 Slovensko – objavovanie a 

spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – 

cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z 
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veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším 

obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – 

RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, 

známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať 

v 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 vo výtvarnom zobrazovaní; 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. 

 

3.8  Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je v primárnom vzdelávaní zacielená na utváranie 

základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva 

v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Bazálnym východiskom je 

uvedomovanie si, že človek je spoločenská bytosť, rozvíjajúca vzťahy. 

V primárnom vzdelávaní plní táto prierezová téma  nasledujúce čiastkové ciele: 

o rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť 

za vlastné správanie, 

o pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov, rozvíjať 

úctu k druhým, 

o pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v 

prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita), 

o formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, 

odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku 

iných v diskusii a iné, 

o viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a 

nedovolenými telesnými dotykmi, 

o viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so 

zreteľom na spoločensko –mravné normy vzájomného správania, 

o zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne 

vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti, 

o pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto s láskou 

vychovávať, 
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o formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach 

prevencie AIDS, 

o oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a 

správanie jednotlivca, 

o poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, starostlivosť 

rodičov o dieťa (výživa a opatera), 

o poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych 

zmenách v puberte. 

o Prierezovú tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu začleňujeme do vyučovania 

občianskej náuky, biológie, etickej a náboženskej výchovy, telesnej a športovej výchovy. 

Na škole pracuje koordinátor tejto výchovy. 

 

3.9 Finančná gramotnosť 

Začleňovanie finančnej gramotnosti  do výchovno-vzdelávacieho procesu uplatňujeme  

Začlenením do jednotlivých predmetov, pričom ťažisko finančného vzdelávania je v 

predmetoch:, matematika a etická výchova a na 2. stupni aj občianska náuka. 

Finančné vzdelávanie realizujeme aj v rámci školského klubu detí v spoločenskovednej oblasti. 

Cieľom finančného vzdelávanie nie je iba samotné osvojenie si odborných pojmov. 

Zameriavame sa na získavanie kompetencií nevyhnutných pre zodpovedné finančné správanie 

v celoživotnej perspektíve, ako aj existenčné zabezpečenie seba a svojej rodiny, rozvoj 

filantropie a aktívnu účasť na trhu finančných produktov a služieb. 

Žiakov vedieme k identifikovaniu dôležitých informácií,  k čomu prispieva: 

   - využívanie autentických materiálov (reklamné letáky,  inzeráty), 

   - precvičovanie čítania s porozumením, 

   - vyhľadávanie varovných signálov klamlivých ponúk. 

 

 

4  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

4.1. Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 
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rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. 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 vychádza me 

z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. V hodnotení žiakov zohľadňujeme 

úroveň dosahovaných cieľov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania, tak ako sú 

uvedené v školskom zákone, štátnom a školskom vzdelávacom programe. 

Hodnotenie žiaka je permanentnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu 

a zabezpečuje spätnú väzbu. Zameriava sa na sociálny, emocionálny a kognitívny rozvoj, ako 

aj na kladné stránky. Povzbudivo pôsobí na učebné výsledky všetkých žiakov, zdôrazňuje 

dôležitosť učenia sa. 

Princípy hodnotenia:  objektívnosť,  spravodlivosť,  komplexnosť,  hodnotenie podľa  

zvolených kritérií 

-  citlivosť hodnotenia (nerozdeľovať žiakov na slabších a lepších) 

-  hodnotiť konkrétne, stručne a jasne 

-  hodnotením neponižovať žiaka 

-  hodnotením sledovať celkový vývoj žiaka 

Sebahodnotenie žiakov 

Žiakov učíme k sebahodnoteniu už od prvého ročníka. Prebieha v rámci jednotlivých 

vyučovacích premetov ústne, poprípade písomne, vždy po ústnej alebo písomnej odpovedi, 

po ukončení tematického celku, prípadne pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. 

Hodnotenie a klasifikáciu bude realizované  priebežne a súhrnne. Pri priebežnom hodnotení 

sa uplatňuje hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov , 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 pravidelne vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka. 

Hodnotenie prospechu žiaka primárneho vzdelávania vo všetkých predmetoch vrátane 
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výchovných budeme vykonávať klasifikáciou týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 

Na zasadnutí členov MZ boli schválené učebné osnovy predmetu a spôsob hodnotenia práce 

a dosiahnutých výsledkov žiakov. Hodnotenie žiakov sa bude riadiť platnou legislatívou - 

Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Stupeň prospechu sa 

neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie (Čl. 4 – bod 3 - Metodický 

pokyn č. 22/2011). 

Správanie žiaka primárneho a sekundárneho  vzdelávania sa klasifikuje stupňami: 1 – veľmi 

dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé. Hodnotenie prospechu žiaka 

primárneho vzdelávania v predmetoch dopravná výchova, etická výchova, náboženská 

výchova a individuálna logopedická intervencia je hodnotené slovne  absolvoval, absolvoval 

úspešne, neabsolvoval. 

Hodnotenie prospechu žiaka nižšieho sekundárneho vzdelávania sa v predmetoch  etická 

výchova, náboženská výchova, rozvíjanie špecifických funkcií a Individuálna logopedická  

intervencia vykonáva formou absolvoval / neabsolvoval. 

Hodnotenie prospechu žiaka nižšieho sekundárneho vzdelávania vo všetkých ostatných 

vyučovacích predmetoch sa klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – 

dostatočný, 5 – nedostatočný. 

O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade. Hodnotenie prospechu žiaka bude aj v tomto školskom roku 

v súlade s platnou legislatívou - Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Zároveň sa hodnotenie bude riadiť prijatými a schválenými kritériami 

vyučujúcich daný predmet. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu hodnotí 

kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa 

prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 

základe aritmetického priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. (Čl. 4 – bod 3 - Metodický 

pokyn č. 22/2011). 

Na žiadosť zákonného zástupcu predloženú do piatich pracovných dní odo dňa vyhodnotenia 

písomnej práce sa mu sprístupňuje písomná práca žiaka k nahliadnutiu. 

Na informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch budeme využívať 

žiacku knižku v listinnej alebo elektronickej podobe. Pri hodnotení správania žiaka podľa § 55 

ods. 15 zákona budeme zohľadňovať dodržiavanie pravidiel správania sa žiaka uvedených 

v školskom poriadku počas hodnotiaceho obdobia, udelené pochvaly a iné ocenenia 

a uložené napomenutia a pokarhania. Pri hodnotení správania žiaka so špeciálnymi výchovno  

vzdelávacími potrebami podľa § 55 ods. 15 zákona sa zohľadňujú aj jeho špeciálne výchovno- 
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vzdelávacie potreby; jeho správanie sa hodnotí v spolupráci so zariadením so zariadením 

poradenstva a prevencie. Celkové hodnotenie žiaka prerokúva pedagogická rada. 

 Formy overovania vedomostí a zručností žiakov 

o písomné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičenia.... 

o ústne skúšanie a hovorený prejav 

o spracovanie referátov a prác k danej téme 

o úprava zošitov  samostatné aktivity a domáce úlohy 

o modelové a problémové úlohy, kvízy, krížovky, rébusy... 

o výroba pomôcok, modelov, laboratórne práce... 

o projektové a skupinové práce 

o sústavné diagnostické pozorovanie žiaka 

o týždenné školy v prírode  LVVK 

4.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa §70 Zákona č. 138/2019 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 

pracovného poriadku. Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa vykonáva jedenkrát 

ročne a je orientované na:  

- jeho vzťah ku žiakom, 

- na výchovnovzdelávací proces, 

- hodnotenie jeho profesijného rastu. 

- Hodnotenie sa bude zakladať na základe: 

o pozorovania práce - hospitácie 

o rozhovoru so zamestnancom 

o výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, previerky, žiacke súťaže, 

- úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy, výzdoba triedy a pod.) 

o sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

o ďalšieho vzdelávania (kontinuálneho), zvyšovanie svojho právneho vedomia, 

tvorby 

- učebných pomôcok, využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce, 

- mimoškolskej činnosti a pod. 

o vzájomného hodnotenia učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 

o hodnotenia prínosu pre zamestnávateľa – propagácia a prezentácia školy na 

verejnosti, 

- spolupráca s rodičmi, inými organizáciami 

o zapojenia sa do vypracovania, prípravy a realizácie projektov školy 
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o hodnotenia dodržiavania a využívania pracovného času, plnenie pracovných 

povinností, 

- vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie 

o spolupráce na tvorbe školského vzdelávacieho programu 

o hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

4.3 Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o 

tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené v ŠVP a ŠkVP, 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

o ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v 

školskom 

- vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti; 

o posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe; 

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

slabšie výsledky, vrátane ávrhov a opatrení. 

- Pravidelne sa budú monitorovať: 

o podmienky na vzdelávanie; 

o spokojnosť s manažmentom školy a učiteľmi; 

o prostredie – klímu školy; 

o priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania; 

o výsledky vzdelávania; 

o riadenie školy; 

Kritériom pre nás je: 

o spokojnosť žiakov, rodičov a učiteľov 

o kvalita výsledkov 

- Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

o Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

o Analýza vstupných, polročných a výstupných previerok, rôznych testovaní (T5, 

T9, Komparo,..) 

o Analýza úspešnosti umiestnenia sa žiaka na stredné šoly 

 

Inovovaný školský vzdelávací program Vzdelanie pre život ISCED 1 a ISCED 2 na školský 

rok 2022-2023 bol prerokovaný a schválený na Pedagogickej rade Základnej školy Slobody1, 

Košice  26.8.2022.   Mgr.  Anna Demeterová, riaditeľka školy 

 

 Inovovaný školský vzdelávací program  bol prerokovaný  Radou školy  pri  Základnej škole  

Slobody 1 v Košiciach  dňa 4.10.2022 .   Mgr. Rastislav  Veselský,  predseda  rady  školy 


