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ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov vzdelávacieho programu: „VZDELANIE, ÚSPECH, ZDRAVIE, TOLERANCIA“ 

Stupeň vzdelania:   ISCED 1, ISCED 2 

Dĺžka štúdia:    1. stupeň: 4 roky, 2. stupeň: 5 rokov 

Vyučovací jazyk:  slovenský  

Študijná forma:   denná  

Druh školy:    štátna    

Predkladateľ :  

Názov školy:    Základná škola Pavla Horova 

Adresa:    Kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce 

IČO:     17080771 

Riaditeľ školy:    Mgr. Slavko Pavolko 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Ingrid Balogová  – ISCED 1 

       Mgr. Ján Palkoci – ISCED 2 

Ďalšie kontakty:  tel.: 056/6422838, fax.: 0566422838 

email: skola@zsphorova.sk 

web: http://www.zsphorova.sk 

Zriaďovateľ:    Mesto Michalovce 

Adresa: Nám. osloboditeľov 30,  

071 01 Michalovce 

Kontakty: Ing. Katarína Poláková,  

vedúca odboru školstva 

         tel.: 056/6864111 

Platnosť dokumentu:  od 01.09.2008  

Posledné úpravy:  26.08.2016 

Prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa: 30.08.2016  

 

       Mgr. Slavko Pavolko 
       riaditeľ školy 

 

mailto:skola@zsphorova.sk


Školský vzdelávací program je každý šk. rok prerokovávaný v pedagogickej rade a v rade 
školy. Pre školský rok 2016/1/ bol prerokovaný a schválený v pedagogickej rade dňa 
30.08.2016 a v rade školy dňa ... .09.2016. 
 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

 

Platnosť / Úprava Dátum Inovácie, zmeny, úpravy 

Platnosť ŠkVP od 02.09.2008 Učebné osnovy vypracované 
pre 1. a 5. ročník 

Úprava 02.09.2009 Doplnenie nových učebných osnov 
pre 2. a 6. ročník, aktualizácia UO pre 1. 
a 5. ročník 
Aktualizovanie vybraných kapitol. 
Charakteristika ped. zboru, I-5. 
doplnené projekty v r. 2009, II-5. 
Upravený učebný plán na šk.r. 2009/10 

Úprava 02.09.2010 Doplnenie nových učebných osnov pre 
3. a 7. ročník, aktualizácia UO pre 1., 2., 
5. a 6. 
Ročník. Upravený učebný plán na šk.r. 
2010/11 
Aktualizovanie vybraných kapitol.(napr.) 
Charakteristika ped. zboru, doplnené 
projekty,  
Priestorové a materiálno–technické 
podmienky školy. 

Úprava 02.09.2011 Doplnenie nových učebných osnov pre 
4. a 8. ročník, aktualizácia UO pre 1., 2., 
3., 5., 6. a 
7. ročník. Upravený učebný plán na šk.r. 
2011/12 
Aktualizovanie vybraných kapitol.(napr.) 
Charakteristika ped. zboru, doplnené 
projekty,  
Priestorové a materiálno–technické 

podmienky školy. 

Úprava 02.09.2012 Doplnenie nových učebných osnov 
pre 9. ročník, aktualizácia UO pre 1. – 
8.ročník, 
doplnené učebné zdroje a pedagogické 
stratégie 
Upravený učebný plán na šk.r. 2012/13. 



Aktualizovanie vybraných kapitol.(napr.) 
Charakteristika ped. zboru, doplnené 
projekty,  
Priestorové a materiálno–technické 
podmienky školy. 

Úprava 02.09.2013 Upravený učebný plán na šk.r. 2013/14 
(samostatná príloha). Aktualizácia UO 
pre 1. – 9.ročník, doplnené učebné 
zdroje (Web Moderná škola 2). 
Aktualizovanie vybraných kapitol.(napr.) 
Charakteristika ped. zboru, doplnené 
projekty,  
Priestorové a materiálno–technické 
podmienky školy. 

Úprava 02.09.2014 Upravený učebný plán na šk. rok 
2014/15 (samostatná príloha). 
Aktualizácia UO pre 1. – 9.ročník, 
doplnené učebné zdroje (nové 
učebnice, učebnice pre prierezové 
témy, Dopravná výchova, Mediálna 
výchova). Aktualizovanie vybraných 
kapitol.(napr.) 
Charakteristika ped. zboru, doplnené 
projekty,  
Priestorové a materiálno–technické 

podmienky. 

Úprava 26.08.2016 Upravený učebný plán na šk. rok 
2016/2017. Aktualizácia UO pre 2. A 9. 
ročník, doplnené učebné zdroje. 
Charakteristika pedagogického zboru, 
aktualizované projekty. Priestorové 
a materiálno – technické podmienky. 

 

 

 

 

 

 



 

Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť  školy   

     Základná škola Pavla Horova v Michalovciach je plne organizovaná škola s ročníkmi 1. až 9. 
Nachádza sa v centre mesta a pozostáva z piatich samostatných budov. Škola je v tesnej 
blízkosti mestskej komunikácie a jedna z budov je oddelená mestskou komunikáciou. V 
blízkosti školy sa nachádza mestský park a detské dopravné ihrisko. Škola je dimenzovaná 
pre približne 700 žiakov v jednozmennej prevádzke. V školskom roku 2016/2017 je počet 
tried spolu 27. Počet žiakov k 30.08.2016 je 654. V jednotlivých ročníkoch je počet tried 
nasledovný : 

1. ročník – 3 triedy 

2. ročník – 3 triedy 

3. ročník – 3 triedy 

4. ročník – 3 triedy 

5. ročník – 3 triedy 

6. ročník – 3 triedy 

7. ročník – 3 triedy 

8. ročník – 3 triedy 

9. ročník – 3 triedy 

Viacero budov prináša aj pozitívne aspekty. Žiaci sú rozdelení podľa veku. V budove č.4 
vyučujeme žiakov 1. a 2. ročníka. V budove č. 3 žiakov 3. – 5. ročníka a v hlavnej budove č.1 
žiakov 6.-9. ročníka. V škole pracuje 9 oddelení Školského klubu detí, počet žiakov v ŠKD 
kolíše v rozmedzí 270 - 300 žiakov prvého stupňa. V zariadení školského stravovania pri ZŠ P. 
Horova sa stravujú žiaci a zamestnanci školy. Od roku 1998 škola nesie čestný názov:  
Základná škola Pavla Horova. 

 

2. Charakteristika žiakov  

 

Škola má 654 žiakov. Okrem žiakov z Michaloviec, je spádovou školou pre obce Oreské 

a Vrbnica, ktoré majú s mestom Michalovce spoločný školský obvod. Národnostné zloženie 

je takmer na 100% tvorené žiakmi slovenskej národnosti. Sociálna štruktúra žiakov kopíruje 

sociálne zloženie obyvateľstva v menších mestách. Pomerne nízke percento, ani nie 5% 

žiakov je v hmotnej núdzi. Ešte nižšie je percento rómskych žiakov. Približne na úrovni 2% zo 

všetkých žiakov školy. Správanie žiakov je v požadovanej norme, až na ojedinelé prípady, 

ktoré je potrebné riešiť s rodičmi. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že správanie našich 

žiakov zodpovedá súčasným trendom, a je na dobrej úrovni. Veľmi ojedinelé sú prípady 



záškoláctva, či iných nežiaducich javov. Takmer 100% žiakov každoročne prospieva. 

Výnimočne neprosieva 1 až 2 žiaci ročne. Komisionálne preskúšanie absolvuje ročne približne 

8 – 10 žiakov. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov sú na úrovni celoslovenského priemeru. 

V deviatom ročníku školy končí vždy minimálne 70 žiakov. V piatom ročníku odchádza na 8. 

ročné gymnázium približne 10 žiakov. Žiaci sa zúčastňujú veľkého množstva súťaží (viď 

príloha o výsledkoch žiakov za šk. rok 2015/2016).  

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

 

     V súčasnosti škola zamestnáva 55 pedagogických zamestnancov, vrátane manažmentu 

školy. Z toho 12 učiteliek prvého stupňa, 9 vychovávateliek školského klubu a zvyšní 

zabezpečujú výchovno – vzdelávací proces na druhom stupni. Traja učitelia a dve 

vychovávateľky sú zamestnaní na čiastočný úväzok. Z nich traja vyučujú náboženskú 

výchovu. V nasledujúcich rokoch v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov 

očakávame znižovanie počtu zamestnancov, alebo zvyšovanie počtu čiastočných úväzkov. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní. V škole pracuje výchovný poradca a viacero 

koordinátorov (výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, koordinátor 

drogových závislostí, občianske práva). Jednotliví koordinátori realizujú rôzne aktivity, ktoré 

majú odbúrať nežiaduce javy v správaní žiakov, prípadne podporiť talentovaných žiakov. 

Pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú rôznych foriem ďalšieho vzdelávania. Vyučujúci 

prvého stupňa sú zapojení do programu životných zručností a v rámci tohto projektu 

absolvovali rad rôznych školení a seminárov. Svoje skúsenosti adekvátne využívajú v praxi 

formou vysoko efektívneho učenia. Už tretí školský rok pokračujeme s vyučovaním 

nespojitého písma Comenius Script. V ročníkoch I. stupňa zaradzujeme do vyučovania 

predmet konverzácia v anglickom jazyku. Takmer všetci učitelia ovládajú prácu 

s informačnými technológiami a využívajú v svojej práci nadštandardné vybavenie.  

 

4. Organizácia prijímacieho konania  

 

Škola nemá  špecifické požiadavky na prijatie do prvého a piateho ročníka. Zápis do prvého 

ročníka sa organizuje každoročne podľa pokynov ministerstva školstva. V školskom roku 

2016/17 bude zápis realizovaný v termíne od 01. apríla do 30. apríla. Zápis do 5. ročníka nie 

je časovo vymedzený. Vo výnimočných prípadoch (napríklad sťahovanie, príchod zo 

zahraničia) vykonávame zápis kedykoľvek. 



 

5. Dlhodobé projekty 

 

     Naša škola sa zapája do množstva projektov. V priebehu posledných 10tich rokov sme 

každoročne realizovali minimálne jeden veľký a viacero malých projektov. Škole projekty 

priniesli nadštandardné vybavenie aj povesť technologického lídra. Najdôležitejšie projekty 

uvádzame chronologicky od najnovších po najstaršie. 

Národné projekty digitalizácie vzdelávania (2014-2015) 

V školskom roku 2014/2015 sa vo veľkej miere rozbehla digitalizácie vzdelávania zo strany 

štátu. Naša škola sa zapojila do všetkých projektov, ktoré boli štátom ponúkané. V rámci 

projektu Digi škola sme získali interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, WIFI a 20 tabletov. V 

súčasnom období budujeme kvôli tejto dodávke multimediálnu tabletovú učebňu.   

V rámci ďalšieho národného projektu Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre 

všeobecno vzdelávacie predmety sme dostali zatiaľ 2 notebooky, 2 sady reproduktorov a 

čakáme na dodávku 1 - 2 interaktívných tabúľ. 

Do projektu AMV sme zapojili všetky vychovávateľky v školskom klube detí. Aj z tohot 

projektu sme už dostali jednu interaktívnu tabuľa a dataprojektor.  

Všetky tieto národné projekty pomôžu zmodernizovať vybavenie školy a vytvoriť modernú 

učebňu naozaj z každej triedy.  

Medzinárodný výskumný projekt ITEC (2014 – 2012) 

Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec už v roku 

2012. Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov v oblasti vzdelávania v rámci Európskej únie. 

Do projektu je zapojených 27 partnerov a zastrešuje ho 14 ministrov školstva. Celkový 

rozpočet projektu je 9,45 milióna €. Na Slovensku sa bude tento projekt začal realizovať iba v 

14 triedach (v poslednej fáze cca 30)a 2 z nich sú naše. Projekt iTec je rozdelený na 5 fáz do 

roku 2014. Podstatou projektu je realizácia vzdelávacej aktivity na základe jednotného 

scenára. Ten zrealizuje všetkých 1000 zapojených tried v reálnych podmienkach danej triedy, 

školy či štátu. Cieľom je nájsť moderný spôsob ako vyučovať možno od roku 2020. My máme 

tu česť vyskúšať si to už dnes. Žiaci aj učitelia získali v tomto projekte prístup 

k najmodernejším vzdelávacím metódam, možnosťou vymieňať si skúsenosti s najlepšími 

pedagógmi v celej Európe.  

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie (2012 – 2014) 

Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú 

gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce. Rozpočet projektu 287 422,55 Eur (8 658 891,74 Sk) 

je najväčší projekt, ktorý škola doposiaľ realizovala. Projekt priniesol škole množstvo nového 



vybavenia, učebných pomôcok, úplne novú školskú knižnici a v neposlednom rade vzdelávací 

portál Moderná škola 2. 

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie (2009 – 2011) 

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú, rozpočet 166 902,03 Eur 

(5 028 090,50 Sk) bol prvým projektom, ktorý škola získal z Európskeho sociálneho fondu. 

Škola vďaka nemu získala náskok vo vybavení počítačmi, dataprojektormi a inou technikou. 

Veľkým úspechom bolo vyškolenie väčšiny učiteliek 1. stupňa pre vyučovanie pomocou 

metódy Integrovaného tematického vyučovania. Vznikol aj vzdelávací portál Moderná škola 

1. Pre učiteľov sa vďaka tomuto projektu stala samozrejmosťou práca s IKT.   

Jazykové laboratórium - 2008 

V roku 2008 sme uspeli v projekte na vybudovanie jazykového laboratória. Celkový rozpočet 

projektu dosiahol 365 000 Sk. Výsledkom je špičková jazyková učebňa s kapacitou 28 miest, 

vybavená modernou technikou na vyučovanie cudzích jazykov. 

Grantový program Rozvoj životných zručností - 2007 

Ústredným motívom projektu je príbeh o dobrej víle Dobruľke, ktorá pomáha žiakom byť 

dobrými ľuďmi. Žije v záhadnej miestnosti, ktorá sa volá Dobruľkina komnata. Tú zriaďujeme 

vo voľnej triede a jej zariadenie má vytvoriť záhadnú atmosféru a neformálne prostredie. 

Väčšina činností, ktoré budú súvisieť s rozvojom životných zručností bude prebiehať v 

Dobruľkinej komnate. Každá trieda bude mať vyhradený jeden deň na vyučovanie v zázračnej 

komnate. Prvákov Dobruľka zoznámi s múdrymi škriatkami z Kratuľkova a bude ich viesť k 

aktívnemu počúvaniu, k snahe o najlepší osobný výkon a k zodpovednosti. V druhom ročníku 

sa malá víla stratí v Mravčekove. Druháci ju budú hľadať a stretnú sa so životnými 

zručnosťami starostlivosť, spolupráca a vytrvalosť. 

Projekt Škola pre radosť - Nadácia pre deti Slovenska - 2007 

V tomto školskom roku začala naša škola s projektom modernizácie vyučovania na 1. stupni 

„Škola pre radosť“, ktorého základom je zavádzanie prvkov ITV – Integrované tematické 

vyučovanie a rozvoj životných zručností. Autorkou projektu „Škola pre radosť“ je Mgr. Marta 

Paligová, ktorá absolvovala školenie ITV a tréningy vzdelávacieho programu Životné 

zručnosti – nová stratégia úspechu, ktoré organizovala Nadácia pre deti Slovenska. Viac o 

projekte Škola pre radosť 

Školy budúcnosti (2006 – 2007) 

Projekt, ktorý v mnohom predbehol svoju dobu. Škola vďake menu získala vybavenie o akom 

sa vtedy mnohým ani nesnívalo. Na tú dobu to bolo špičkové technické vybavenie. Tablet PC 

v hodnote cca 60 000 Sk, bezdrôtový dataprojektor v hodnote vtedy neuveriteľných cca 80 

000 Sk, interaktívnu tabuľu e-Beam a viaceré technické pomôcky. Celkovo škola získala 



vybavenie v približnej hodnote 250 000 Sk. Súčasťou bol aj vzdelávací portál, kde mohli 

uverejňovať svoje materiály všetci učitelia. Žiaci mohli online vypracovávať testy a učiteľ ale 

aj rodič videl okamžite výsledok. Súčasťou boli aj licencie na špičkový vzdelávací softvér, 

nielen pre počítače v škole ale aj pre počítače žiakov doma.  

Školy budúcnosti (e-learningový portál) - 2006 

Vedenie projektu Infovek v spolupráci s Ministerstvom školstva SR oslovilo 250 základných a 

stredných škôl s ponukou na overovanie moderného spôsobu vyučovania, ktoré funguje v 

takejto podobe napríklad vo Švédsku. Projekt nebol otvorený a určený pre kohokoľvek. Na 

základe predošlých aktivít bolo vytipovaných 250 škôl, ktoré aktívne pracujú s modernými 

informačno-komunikačnými technológiami. Už samotná ponuka na vypracovanie projektu 

bola pre nás veľkou cťou a uznaním našej kvalitnej práce. Z 250 oslovených škôl bolo na 

základe predloženého projektu vybraných približne 5O najlepších škôl. 

Digitálni Štúrovci 2006 

Projekt bol zameraný na propagáciu moderných technológii medzi celou miestou komunitou. 

Zapojení boli žiaci, učitelia aj rodičia. Škola získala v rámci projektu dotáciu 100 000 Sk. 

Školiace stredisko Infoveku pri ZŠ P. Horova Michalovce 2005-2007 

Projekt Školiace stredisko Infoveku prebiehal v našej škole v rokoch 2005 - 2007. V rámci 36 

hodinových školení sme vyškolili niekoľko stoviek učiteľov z celého michalovského regiónu. 

Projekt priniesol škole zlepšenie technického vybavenia a zároveň spropagoval kvalitu a 

vybavenie školy medzi učiteľmi regiónu. Lektormi strediska boli Mgr. Ján Palkoci a Mgr. 

Michal Poľakovský (ako externý lektor) 

Infovek 

V roku 2004 škola uspela svojim projektovým zámerom v projekte Infovek. Získali sme 

počítačove vybavenie, počítačovú sieť a bezplatné pripojenie k Internetu. V priebehu pár 

mesiacov sa z týchto šiestich počítačov rozrástlo naše vybavenie na dve učebne a takmer 40 

počítačov. Viac o projekte Infovek 

Otvorená škola 2005 

V roku 2005 sme boli jedinou michalovskou základnou školou, ktorej projekt bol úspešný. 

Pre školu to predstavovalo finančný prínos vo výške 132 000 Sk. 

Osobnosti Zemplína 

Projekt je určený žiakom základných škôl, stredných škôl, pedagógom i celému regiónu. S 

osobnosťami Zemplína sa budú môcť oboznámiť žiaci na vyučovacích hodinách slovenského 

jazyka, výtvarnej výchovy, občianskej výchovy a etickej výchovy. Projekt zachytáva tvorbu 

všetkých významných Zemplínčanov vo forme informačných panelov v osobitnej miestnosti.  



Zdravá škola 

     Veľkú pozornosť venujeme fyzickému zdraviu našich žiakov. V škole pracuje Centrum 
voľného času zamerané na šport, konkrétne na basketbal chlapcov a dievčatá, streľba zo 
vzduchových zbraní, hádzaná chlapcov a dievčat. Do učebných osnov zavádzame netradičné 
športy (bedminton a florbal),  ktoré dovolia vyniknúť aj žiakom so slabšími fyzickými 
predpokladmi. V školskom roku 2015/2016 sme zriadili v piatom ročníku triedu s rozšíreným 
vyučovaním Telesnej a športovej výchovy s dotáciou 3 hodiny Telesnej a športovej výchovy 
v V.C triede, táto trieda bude aj naďalej pokračovať vo vyučovaní TSV s dotáciou 3 hodiny 
týždenne.  
      Tradičná je naša spolupráca s materskými škôlkami. Každoročne poskytujeme žiakom MŠ 

základné kurzy práce s PC. Organizujeme pre žiakov a rodičov MŠ otvorené hodiny. 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

V živote školy je nevyhnutná spolupráca s viacerými subjektmi. Najtesnejšia je 

samozrejme spolupráca s rodičmi prostredníctvom Rodičovského združenia, ktoré je 

nápomocné pri riešení každodenných problémov školy. Rodičovské združenie je samostatný 

právny subjekt, jeho príjmy tvoria príspevky žiakov, sponzoring a príspevok 2% zo zaplatenej 

dane. RZ má vytvorené všetky potrebné orgány, nevyhnutné k činnosti tohto subjektu. 

Predseda RZ pravidelne zvoláva zasadnutia triednych dôverníkov, ktoré sa spravidla 

uskutočňujú pred triednymi rodičovskými združeniami. Rodičovské združenia sú pravidelne 

vedením školy organizované štyrikrát v roku a to buď formou triedneho združenia alebo 

konzultačných hodín. Na týchto stretnutiach sú rodičia informovaní o činnosti školy, 

o problémoch školy všeobecne a samozrejme aj o individuálnych výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch svojich detí. 

     Rada školy je zostavená v súlade so zákonom. Radu školy tvorí jedenásť členov, z toho 

dvaja pedagogický zástupcovia školy a jeden nepedagogický zástupca. Traja zástupcovia 

mestského zastupiteľstva. Štyria zástupcovia rodičov školy a jeden zástupca inej vzdelávacej 

inštitúcie. Rada školy zasadá v pravidelných intervaloch, štyrikrát v roku. RŠ plní svoje 

poslanie v plnej miere vo svojich rozhodovacích a poradných kompetenciách. Členovia RŠ sú 

v rámci svojich možností nápomocní škole. 

     Úzko spolupracujeme s 1. BK Michalovce (basketbal) a IUVENTA Michalovce (hádzaná), 
a so Streleckým klubom. V spolupráci s vyššie spomenutými klubmi v škole pracuje Centrum 
voľného času zamerané na šport, konkrétne na basketbal chlapcov a dievčatá, streľba zo 
vzduchových zbraní, hádzaná chlapcov a dievčat. V spolupráci s 1. BK Michalovce naša škola 
organizuje dva basketbalové turnaje s dlhoročnou tradíciou. Vianočný turnaj a Turnaj 
o pohár riaditeľa školy, ktorého sa zúčastňujú školské kluby z celého okresu. Škola organizuje 
mini volejbalovú ligu dievčat, ktorej sa pravidelne účastina ďalšie tri školy nášho okresu. 
 



     Výchovná poradkyňa spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického 

poradenstva. Žiaci sú sledovaní a odporúčaní na vyšetrenie do poradne a navrhované 

opatrenia sa v rámci možností školy aj plnia. V rámci prevencie kriminálnej činnosti 

a drogovej závislosti spolupracuje škola s Políciou SR a Červeným krížom. Organizujem rôzne 

podporné akcie, diskusie, zúčastňujeme sa umeleckých súťaží, ktoré majú poukázať na danú 

problematiku. Veľkú pozornosť venujeme aj výchove k tolerancii a znášanlivosti. V minulosti 

naša škola úzko spolupracovala s organizáciou Unicef a získali sme titul „Škola priateľská 

deťom“. Každoročne sa zapájame do aktivity „Biela pastelka“. Sme zapojení do mliečneho 

programu. Súčasťou vyučovania sú aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, kde sa 

zúročuje spolupráca s miestnou hvezdárňou. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce je 

Mestská knižnica Gorazda Zvonického. Žiaci sa zúčastňujú mnohých podujatí organizovaných 

spomenutou inštitúciou.  

     Za povšimnutie stojí aj spolupráca s materskými školami. Žiaci sa podieľajú na kultúrnych 

akciách organizovaných MŠ. Naše učiteľky sa zúčastňujú rodičovských združení na MŠ, kde 

informujú rodičov o činnosti školy, o aktivitách školy o možnostiach štúdia na našej škole. 

Raz ročne pravidelne organizujeme otvorenú hodinu pre žiakov a rodičov MŠ. Všetky tieto 

aktivity sa zúročujú pri prijímaní žiakov do prvého ročníka a počet žiakov školy neustále 

rastie. 

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

 

     Škola pozostáva z piatich samostatných budov, pričom veľká telocvičňa a hlavná budova 

sú prepojené chodbou. Nachádza sa v centre mesta a jedna z budov je cez mestskú 

komunikáciu. V spolupráci s Radou školy sa nám podarilo umiestniť na prechode 

spomaľovacie retardéry a obmedziť rýchlosť na 40 km. Tieto opatrenia sú predpokladom na 

bezpečný prechod žiakov cez spomenutú komunikáciu. Ráno na príchod bezpečný prechod 

žiakov dohliada aj Mestská polícia. Škola je vybavená jedným viacúčelovým vonkajším 

športovým ihriskom s rozmermi 30 x 50 m. Ihrisko však nie je veľmi vyhovujúce, lebo jeho 

povrch je asfaltový. Chýba nám atletický areál a preto využívame priľahlý mestský park.  

     Škola je vytápaná z časti samostatným ústredným kúrením a z časti priamo 

prostredníctvom plynových ohrievačov Gamat. Škola má snahu tento spôsob vykurovania 

zmeniť a vybudovať v celej škole ústredné vykurovanie s vlastnými malými kotolňami vo 

všetkých budovách. Škola je napojená na verejný vodovod a elektrickú sieť. 

     Vyučovanie v školskom roku 2016/2017 bude prebiehať v 27 kmeňových triedach. Okrem 

nich má škola k dispozícii aj nasledujúce odborné učebne:  



veľkú telocvičňu, 

 

malú telocvičňu,  

 

 

učebňa informatiky I, 

 

 

učebňa informatiky II, 

 

 

učebňa informatiky III, 

 

 

jazyková učebňa I, 

 

 

jazyková učebňa II, 

 

 



jazyková učebňa III, 

 

 

multimediálna učebňa I (tabletová), 

 

 

multimediálna učebňa II, 

 

 

relaxačno-slopočenská miestnosť, 

 

 

posilňovňa, 

 

 

Jedna z kmeňových tried slúži zároveň ako 

odborná učebňa biológie.  

 
 

 

 

 Celá škola je pokrytá prístupom k internetu. V každej triede aj kabinete je metalické 

pripojenie na internetovú a intranetovú sieť. Jednotlivé budovy sú prepojené optikou. Škola 

má dve pripojenie na internet. Hlavná optická linka má parametre 100 Mb/s symetricky. 

Druhé pripojenie ("štátne ADSL") pracuje aktuálne s rýchlosťou 8Mb/s download a 1 Mb/s 

upload. Týmto pripojením pokrývame WIFI signál v budovách č.1 a č.3, ktoré je k dispozícii 

pre žiakov, pre ich tablety a smartfóny. V tejto oblasti patríme medzi špičkou nielen v okrese 

ale aj v rámci celého Slovenska. 



 Takmer každý učiteľ disponuje notebookom alebo má k nemu prístup pre využitie na 

svojich hodinách. Škola v súčasnosti eviduje takmer 40 notebookov.  

 Ku škole neodmysliteľne patrí školská knižnica s knižničným fondom potrebným pre 

výchovno – vzdelávací proces. Knižničný fond je modernizovaný a doplnený. V súčasnosti 

obsahuje knižnica viac ako tisíc titulov. 

     Kmeňové triedy a odborné učebne sú zariadené nábytkom, ktorý zodpovedá 

psychohygienickým zásadám. V niektorých triedach je nevyhnutná výmena podlahovej 

krytiny. Telocvičňa zodpovedá požiadavkám bezpečnosti. Priestorovo nie je veľká, ale pre 

potreby vyučovania je postačujúca. Malá telocvičňa je určená pre gymnastické cvičenia 

a vyučovanie žiakov v ročníkoch prvého stupňa. Ako jedna z alternatív chýbajúceho 

atletického areálu slúži posilňovňa.  

 Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni z kapacitou 180 žiakov. Kuchyňa 

a jedáleň spĺňajú všetky hygienické požiadavky. Vybavenie jedálne a kuchyne bolo v roku 

2013 vybavené novou vzduchotechnikou, vykurovaním v hodnote takmer 60 000 €. 

      Vo všetkých budovách školy boli rekonštruované sociálne zariadenia. Z 90% sú 

kvôli lepším tepelno-izolačným vlastnostiam a odbúraniu hluku z vonku vymenené staré 

okná za plastové, spĺňajúce spomenuté požiadavky.  

      Škola má vybudovaný aj komplexný kamerový systém, ktorý chráni vonkajšie aj 

vnútorné priestory školy. Vďaka nemu sa výrazne znížil vandalizmus v areáli školy a odstránili 

sa aj problémy v jednotlivých budovách. Kamerový systém už niekoľkokrát pomohol pri 

odhalení vandalizmu aj krádeží.  

Školník nemá k dispozícii vlastnú dielňu, kde môže vykonávať bežné opravy menšieho 

charakteru.      

         

8. Škola ako životný priestor  

 
      Škola je živý organizmus a pre optimálnu prácu je nevyhnutné pracovné prostredie 
a efektívna komunikácia medzi ľuďmi.  
      Vedenie školy kladie patričný dôraz na estetickú úpravu tried a areálu školy. 
Estetizáciu tried a chodieb majú na starosti učitelia v spolupráci so žiakmi. O areál školy sa 
starajú školníci a upratovačky. Priebežne sú upravované koruny stromov, aby sme 
zabezpečili dostatočnú svetlosť v triedach. 
      Komunikácia je v škole zabezpečená prostredníctvom školského rozhlasu, 
oznamovacej tabuli v zborovni školy a elektronickej pošty. O práci a činnosti v škole sú žiaci 
a verejnosť informovaná prostredníctvom násteniek na chodbách školy a hlavne 
prostredníctvom školskej stránky – http://www.zsphorova.sk 
      Okrem spomenutého je pre atmosféru školy veľmi dôležitá požiadavka vzájomnej 
komunikácie medzi zamestnancami, medzi žiakmi a pedagógmi a v neposlednom rade medzi 



rodičmi a pedagógmi školy. Školu tvorí pomerne veľký kolektív a nie je preto možné vyhnúť 
sa sporom a konfliktom. Vedenie školy pri každej príležitosti vyzýva zamestnancov, aby 
dodržiavali základné pravidlá efektívnej komunikácie a snaží sa osobným príkladom viesť 
žiakov a pedagógov k asertívnemu správaniu. Nie je v ľudských silách dosiahnuť, aby každý 
každému konvenoval, je však v našich silách byť k sebe slušní a v záujme dobrej pracovnej 
atmosféry udržiavať pracovné vzťahy na slušnej úrovni.  
 Úlohou každého triedneho učiteľa je vytvárať v triede priateľskú atmosféru. K tomu 
mu slúžia nielen triednické hodiny, ale aj exkurzie, školské výlety a iné mimoškolské aktivity, 
samozrejme, že úlohou každého učiteľa je podporovať toleranciu a znášanlivosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese.  
 V komunikácii rodič - škola, najmä na prvom stupni výrazne pomáha, že každá triedna 
učiteľka má vlastnú internetovú stránku, kde denne uverejňuje prebrané učivo, informácie z 
organizovaných akcií aj fotografie zo života triedy. 
 
 

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

 

     Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiakov a zamestnancov školy je venovaná patričná 
pozornosť.  
     Žiaci sú na začiatku roka poučení o bezpečnom správaní, taktiež na každom predmete, ale 
s dôrazom na telesnú výchovu, technickú výchovu, výtvarnú výchovu zvlášť. Poučenie 
o bezpečnom správaní je zapísané do triednej knihy a do zošita triedneho učiteľa. Pred 
každou mimoškolskou hromadnou akciou sú žiaci opätovne poučení. Zvlášť sa to týka 
lyžiarskeho výcviku a plaveckého výcviku. Vyučujúci pred každou mimoškolskou akciou pri 
ktorej opúšťajú areál školy vypĺňajú formulár o hromadnom zabezpečení akcie. Pri dlhších 
akciách je povinnosťou učiteľov žiakov poistiť. Škola ma taktiež uzavretú poistku 
s poisťovňou Kooperatíva pre prípad, že žiak utrpí nejakú finančnú, alebo zdravotnú újmu. 
Jednou zo základných povinností učiteľov je všímať si správanie žiakov a viesť ich 
k bezpečnému správaniu. Ako prevencia slúžia pedagogické dozory počas prestávok, presune 
žiakov z budovy do budovy a počas mimoškolských aktivít. V škole je určený zdravotník, ktorý 
má na starosti zabezpečenie školy lekárničkami a v prípade potreby zabezpečuje zdravotnú 
starostlivosť.  
     Zdravie a bezpečnosť zamestnancov školy je nemenej dôležitá. Každý zamestnanec je 
podľa harmonogramu školení poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
o protipožiarnych opatreniach, o práci s elektrickými zariadeniami, o podávaní prvej pomoci. 
Každý nový zamestnanec je povinný prejsť preventívnou lekárskou prehliadkou. Škola má 
uzavretú zmluvu s bezpečnostným technikom, ktorý zároveň vykonáva pracovnú zdravotnú 
službu, ktorá vyhodnocuje riziká a zabezpečuje školenia pre zamestnancov, eviduje 
vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok. Škola má taktiež zmluvu s certifikovaným 
pracovníkom protipožiarnej ochrany a civilnej obrany. V ich kompetencii je kontrolovať 
všetky náležitosti, školiť zamestnancov školy a vypracovávať potrebnú dokumentáciu. Škola 
pravidelne sleduje termíny revízií plynových zariadení, plynovodov, elektrickej inštalácie, 
bleskozvodov, hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. 
     Škola dodržiava zásady psychohygieny, bezpečných podmienok pri práci a hygienické 
požiadavky. Pravidelne sa obnovujú nátery stien, kontroluje čistota, používajú sa bezpečné 



saponáty. Rušivým momentom je prechádzanie vyučujúcich z budovy do budovy, ale tento 
problém je v podstate neriešiteľný. 
     Všetky požiadavky na bezpečnosť a hygienu vznesené či už rodičmi, žiakmi, učiteľmi, alebo 
kontrolnými orgánmi sa škola snaží odstrániť v rámci možností v čo najväčšej miere. 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Vízia školy 

 

     Každý absolvent našej školy má možnosť pocítiť úspech. Nesie zodpovednosť za svoje 

výchovno – vzdelávacie výsledky. Jeho schopnosti a zručnosti mu umožnia uplatniť sa na 

všetkých typoch strednej školy. Ovláda základy práce s PC a na bežnej komunikačnej úrovni 

jeden cudzí jazyk. 

 

2. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 

 

     Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. 
 
     Výchovno – vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich 

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

     Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa vlastných schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech. 

     Veľký dôraz kladieme na dosiahnutie vysokej gramotnosti žiakov v oblasti IKT.  

     Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. 
 
     Podporovať komunikatívnosť, flexibilitu a tvorivosť žiakov. Naučiť ich pracovať 
s informáciami a vedieť prezentovať svoju prácu. 
 
     Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 
sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 
 
     Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. 
     V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 
a slobodných ľudí. 
 
 
 



Ďalšie ciele:  
- zaviesť nové formy a metódy práce,  
- motivovať učiteľov k ich profesijnému a odbornému rastu,  
- pozdvihnúť u pedagógov ich sociálne sebavedomie 
- podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka. 
 

3. Zameranie školy a stupeň vzdelania  

 

     Naša škola je výchovno – vzdelávacia ustanovizeň, ktorá poskytuje základné vzdelanie 

žiakom od šiestich do pätnástich rokov. Má vytvorené personálne a materiálno – priestorové 

podmienky pre výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov, avšak s určitými obmedzeniami pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami. 

     Naša škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie 

ISCED 2. 

     V škole pracuje pedagogický pracovníci s rôznym odborným zameraním a s rôznymi 

skúsenosťami. Priemerný vek je 43 rokov, čo predpokladá slušné skúsenosti a schopnosť 

a motiváciu učiť sa novému. S výnimkou niektorých predmetov, ktoré sa nevyučujú na 100% 

odborne, ponúkame odborné vyučovanie. Na každý predmet máme odborne kvalifikovaného 

pedagóga, ale vzhľadom na organizáciu vyučovania (delené hodiny, rozvrh hodín, mzdové 

prostriedky), nie je v našich silách zabezpečiť 100% odborné vyučovanie v každom predmete. 

Pedagógovia, ktorí učia neodborne však vychádzajú z dlhodobej praxe a hlbokých skúseností. 

Na veľmi dobrej úrovni prebieha vyučovanie dominantných predmetov (Slovenský jazyk, 

Matematika, Geografia, Dejepis, Informatika, Prírodopis). Výchovné predmety taktiež 

nezaostávajú, ale z časti musia byť vyučované aj neodborne. Škola síce nemá klasické 

odborné učebne, kde by sa dali napríklad robiť fyzikálne a chemické pokusy, no disponuje 

počítačovými učebňami, audiovizuálnou technikou a vynikajúcim hardvérom a softvérom, 

kde vieme žiakom poskytnúť pokusy vo virtuálnej podobe. V celej škole je prístup 

k internetu. Kabinety sú vybavené PC a prístupom na internet. Nie celkom vhodné  

podmienky sú na vyučovanie telesnej výchovy, konkrétne atletiky. V škole absentuje 

atletický areál. Na druhej strane máme dve telocvične a posilňovňu. Tento problém sa 

snažíme riešiť aj zaradením nových netradičných disciplín do vyučovania telesnej výchovy. 

Škola má výborný žiacky potenciál, dobrú spoluprácu s rodičmi a podporu v Rade školy. 

Z uvedenej charakteristiky, vychádzajúc z motta školského vzdelávacieho programu a cieľov 

školského vzdelávacieho programu odvodzujeme aj zameranie našej školy : 

1. Poskytnúť základné vzdelanie, podľa požiadaviek Ústavy, Štátneho vzdelávacieho 

programu a štandardov vo všetkých predmetoch. 

2. V rámci dotácie hodín uprednostniť Slovenský jazyk, Informatiku, Matematiku, cudzie 

jazyky a Telesnú a športovú výchovu 



3. Zamerať pozornosť na zdravý telesný vývin žiakov. 

4. Naďalej budovať v škole pohodu a rodinnú atmosféru 

Na prvom stupni bol realizovaný školský vzdelávací program „Škola pre radosť“. Je to ucelený 

vzdelávací program Integrovaného tematického vyučovania (ITV), ktorý bol na Slovensku 

overovaný deväť rokov (od 1992 do 2001). V nadväznosti na tento program naša škola 

pokračuje v podobnom duchu s programom Vysoko efektívne učenie(VEU), ktorý zohľadňuje 

aktuálne otázky občianskeho a etického rozmeru súčasnej spoločnosti, ktorá samu seba 

charakterizuje ako informačnú, učiacu sa a humanistickú. Predstavuje komplexný program, 

ktorý v sebe integruje všetky princípy efektívneho učenia. Model vychádza z biológie učenia 

posledných desaťročí. Dôraz kladie nielen na vedomosti, ale v rovnakej miere aj na rozvoj 

osobnosti dieťaťa. V našich podmienkach je pre svoju otvorenosť tvorivo rozvíjaný 

a modifikovaný. 

Základnými prvkami modelu VEU sú mozgovo kompatibilné zložky učebného prostredia. 

Patria sem neprítomnosť ohrozenia, podnecujúce prostredie, zmysluplný obsah, možnosť 

výberu, obohatené prostredie, spolupráca, adekvátny čas, okamžitá spätná väzba, 

dokonalosť, cielený pohyb. Ďalšími charakteristickými znakmi sú aplikačné úlohy, 

Gardnerova teória viacnásobných inteligencií, Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov, 

kľúčové učivo, vyučovacie bloky. 

Základnou vyučovacou jednotkou na prvom stupni nemusí byť vždy vyučovacia hodina (45 

min.), učiteľ má právo dĺžku vyučovacej jednotky aktuálne upraviť podľa potrieb žiakov. 

Jedinou ich povinnosťou je dodržať umiestnenie predmetov Anglický jazyk a Telesná výchova 

v rozvrhu. Pri týchto predmetoch musia takisto dodržať dĺžku klasickej vyučovacej hodiny. Pri 

ostatných predmetoch môže učiteľ hodiny zlučovať podľa potreby. Avšak aj pri integrácii 

predmetov musí učiteľ dodržiavať časové dotácie jednotlivých predmetov v týždni a zásady 

hygieny školskej práce (prestávky, relaxácie). 

K tomu, aby škola mohla ísť týmto smerom je nevyhnutné : 

1. Podporovať pedagógov v ich odbornom a kariérnom raste, zabezpečiť im prístup 

k informáciám, vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu. 

2. Škola sa dlhodobo snaží o čo najlepšie podmienky pre vyučovanie informatiky 

a informatickej výchovy. Takmer vo všetkých ročníkoch je dotácia hodín informatiky 

(viď učebný plán) 

3. Veľkú pozornosť venujeme aj vyučovaniu cudzích jazykov. Na I. stupni sa žiaci učia 

jeden cudzí jazyk. Od piateho ročníka k dominantnému cudziemu jazyku pribudne druhý 

cudzí jazyk v dotácii jedna hodina týždenne.  

3. Zavádzaním nových netradičných športových disciplín (bedminton, florbal) do 

povinnej telesnej výchovy chceme k športu a pohybu pritiahnuť viac žiakov. Snažíme 



sa odbúrať také disciplíny, ktoré by mohli žiakov demotivovať. Chceme dať šancu 

všetkým žiakom, aby si našli tú najlepšiu formu pohybovej aktivity, ktorá by ich 

sprevádzala celý život. V šk. roku 2015/16 sme už druhýkrát otvorili triedu 

s rozšíreným vyučovaním Telesnej a športovej prípravy s dotáciou 3 vyučovacie 

hodiny. 

4. Pre úspešnú realizáciu našich zámerov, je potrebná dobrá pracovná atmosféra. Preto 

bude vedenie školy podporovať a trvať na vytváraní korektných profesionálnych 

vzťahov  a podporovať aktívnu komunikáciu medzi kolegami, pedagógmi a žiakmi, 

žiakmi navzájom a medzi učiteľmi a rodičmi. 

 

4. Profil absolventa 

 
     Absolvent našej školy by mal mať všetky vedomosti a zručnosti, ktoré požadujú učebné 
štandardy jednotlivých predmetov. Podľa individuálnych potrieb žiakov, by mal mať v oblasti 
svojho záujmu nadpriemerné vedomosti a zručnosti. Získané vedomosti bude vedieť 
aplikovať v praxi. Mal by byť schopný získavať, triediť a pracovať s informáciami. Mal by mať 
vlastný názor vedieť ho zmysluplne prezentovať a obhájiť ho. Mal by vedieť odhadnúť svoje 
možnosti, nájsť si svoj životný priestor a uplatniť sa v praxi. Vie sa asertívne správať a ovláda 
všetky potrebné komunikačné zručnosti, ktoré vedú k dobrým medziľudským vzťahom. 
Chápe zmysel aktívneho pohybu a stará sa o svoje fyzické a duševné zdravie.  
 
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 
 
a) sociálne komunikačné spôsobilosti 
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 
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 doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, 
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu multikultúrnej 
komunikácie, 
- 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) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 
v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické 
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), 
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii 
poznatkov, 



 
c) spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 
- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na 
počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 
- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 
- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu 
a mobilných telefónov, 
 
d) spôsobilosť učiť sa učiť 
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne 
si osvojuje poznatky a študijné návyky, 
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných  
činnostiach,  
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu 
a uvedomuje si možnosti svojho rozvoja, 
 
e) spôsobilosť riešiť problémy 
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať 
ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí 
a skúseností z danej oblasti, 
- pri riešení problémov hľadá a 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 spôsobom, 
 
f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 
- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj, 
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje možnosti rozvoja, 
- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje 
fyzické a duševné zdravie, 
- kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,  
- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, 
je zodpovedný a dodržiava dohody, 
- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, 
diskutuje o nich prispieva k spoločnej práci, 
- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede 
a dobrých medziľudských vzťahoch, 
 
g) 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 estetický postoj, 
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám 
a rolovým funkciám, 
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
Absolvent primárneho vzdelávania v našej škole bude pripravený na nižšie sekundárne 
vzdelávanie so zameraním na prírodovedné predmety, v prípade jeho pohybového nadania 
na postup do školského športového strediska so zameraním na basketbal. Bude pripravený 
na prácu v tíme, na projektové vyučovanie, na získavanie vedomostí a informácií 
prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií. 
 
Profil absolventa – vzdelanostný model nižšieho sekundárneho stupňa je založený na 
kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, 
spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, 
hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov 
a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie 
v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. Nadväzujúc na spôsobilosti získané 
v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho 
vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti : 
 
a) spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 
- je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé 
stránky, 
- dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách, 
- dosiahol základnú úroveň motivácie k celoživotnému učeniu sa, 
 
b) sociálne komunikačné zručnosti 
- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie, 
- ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom 
cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže 
sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty, 
- uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 
rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu multikultúrnej komunikácie, 
 
c) spôsobilosť riešiť problémy 
-  má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí 
a schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické operácie,  
- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje 
rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti 
poučenia sa z vlastných chýb a chýba iných, 
 
d) spôsobilosti občianske 



- chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý 
svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si 
naše kultúrno – historické tradície a dedičstvo, 
- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany 
zdravia jednotlivca i spoločnosti, 
- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti, 
 
e) spôsobilosti sociálne a personálne 
- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať 
svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 
- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam 
vzájomnej ohľaduplnosti,  
- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje 
správanie, 
- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj 
osobný rozvoj a osobné ciele, 
 
f) spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné 
vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia, 
- vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 
 
g) spôsobilosť uplatňovať základy matematické myslenia a základné schopnosti 
poznávania v oblasti vedy a techniky 
- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 
v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické 
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, 
diagramy, grafy, tabuľky), 
- má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo 
vede na primeranej úrovni, 
 
h) digitálna spôsobilosť 
- rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT 
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 
- vytvára jednoduché tabuľky a grafy, 
- využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií, 
- rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 
- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných 
predmetoch, 
i) spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, 
schopnosť plánovať a riadiť prácu. 
 
     Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude schopný samostatne vyhľadávať, 
hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, bude mať osvojené metódy štúdia 



a práce s informáciami. Dokáže pracovať v tíme, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa 
skupiny, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný 
starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie. 
     Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy 
pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie, úspešný 
bude hlavne v školách zameraných na matematiku, informatiku a cudzie jazyky. Absolventi 
školského športového strediska so zameraním na basketbal nájdu uplatnenie aj na 
športovom gymnáziu, či strednej škole so športovým zameraním. 
     Absolvent našej školy bude samostatný, zodpovedný, primerane sebavedomý, 
motivovaný k úspechu. Svojím správaním a výsledkami bude robiť dobré meno našej škole. 
 
 

5. Pedagogické stratégie  

 
     Stratégia vyučovania sa bude niesť v dvoch základných rovinách.  
     Štandardné metódy vyučovania:  
- monológ,  
- diskusia,  
- frontálne vyučovanie,  
- práca s literatúrou,  
- individuálny prístup.  
Zámerom školy je v súvislosti s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu 
implementovať do vyučovania a výchovy nové metódy a formy práce, ktoré budú rozvíjať 
kľúčové kompetencie:  
- vysoko efektívne učenie,  
- vyučovacie v blokoch,  
- projektové vyučovanie,  
- problémové vyučovanie,  
- brainstorming,  
- exkurzie,  
- samostatná práca a jej následná prezentácia,  
- vyučovanie v podnetnom prostredí,  
- využívanie IKT vo vyučovaní,  
- podpora individuálnych schopností,  
- rozvoj tvorivého myslenia,  
- podpora samostatného myslenia, 
- zážitkové vyučovanie. 
Vychádzame z potrieb žiakov a motivujeme ich do učenia pestrými formami výučby. 
Všímame si talent žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjame ho. Preferujeme samostatnú 
prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  
     Dôležitým  odporúčaním na ďalšie školské roky je pre nás  potreba orientácie na pozitívne 
hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
     Dôležitou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu sú aj športové aktivity (plavecký 
výcvik, lyžiarsky výcvik, účasť na športových súťažiach a olympiádach, organizovanie a účasť 
na rôznych športových súťažiach), účelové kurzy, výchovné aktivity (týždeň boja proti 
drogám, športový týždeň, farebný týždeň, spolupráca s Unicef). 



     Na vyučovaní niektorých predmetov (Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná 
výchova, cudzie jazyky, Technická výchova) sa žiaci delia resp. spájajú podľa učebných 
plánov. Delenie, resp. spájanie prebieha v rámci ročníkov. Náboženská výchova menších 
konfesií (evanjelické náboženstvo, pravoslávne náboženstvo) sa spája aj medzi ročníkmi 
z dôvodu nízkeho počtu žiakov v danom predmete.  
  

 6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

     Škola nemá ideálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakov so zdravotným znevýhodnením obmedzujú úzke 

chodby a množstvo schodov. Ďalším problémom je to, že naša škola netvorí jeden 

kompaktný celok, ale pozostáva z piatich samostatných budov, pričom jedna z budov sa 

nachádza cez mestskú komunikáciu. Ďalším problémom je malý počet priestorovo veľkých 

tried. Neprítomnosť školského pedagóga a školského psychológa, malá skúsenosť pedagógov 

a vysoký počet žiakov v triede sú limitujúce pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov 

s poruchami správania a učenia. Aj napriek týmto podmienkam sa v škole vyučujú žiaci 

s fyzickým a mentálnym handicapom a snažíme sa v rámci našich možností vytvoriť pre ich 

výchovu a vzdelávanie  najlepšie podmienky. 

     Individuálny výchovno – vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím 

vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s vyučujucími jednotlivých predmetov, školským 

výchovným poradcom a pedagogicko psychologickou poradňou.  

     Žiakov so zdravotným znevýhodnením umiestňujeme do kmeňových tried, ktoré sa 

nachádzajú blízko hlavného vchodu a v blízkosti sociálnych zariadení. Na požiadanie rodičov 

a po odporúčaní lekára sú títo žiaci oslobodení od vyučovania niektorých predmetov. Títo 

žiaci sa plnohodnotne zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu okrem nevyhnutných 

obmedzení a ich začlenenie medzi ostatných žiakov im pomáha prekonať ich znevýhodnenie.  

     Pohybovo nadaní žiaci majú možnosť uplatniť sa v Centre voľného času zameraného na 

basketbal, hádzanú a strelecký šport. Tréningy prebiehajú v popoludňajších hodinách pod 

vedením skúsených trénerov.  

 

7. Začlenenie prierezových tém 

 

     Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávania 

sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme 

viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania 

a vhodných učebných predmetov, ako formu projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú 



pridelené téme) alebo ako kurz. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej témy je 

použitie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. 

     Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 

program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 

Dopravná výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Ochrana života človeka a zdravia 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Dopravná výchova 

     Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 
základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole 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. 
Prierezová téma je zahrnutá do tematických plánov jednotlivých predmetov. 

     Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke: 

 - 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), 

- spôsobnosť pozorovať 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, 

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

     Rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný 
a zodpovedný život. Znamená to 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 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, podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno – 
patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si 
osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobnosti 
potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. 

     V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj 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 a občianska náuka. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových 
situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 

Environmentálna výchova, 

     sa prelína všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov prírodoveda, 
pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a etická výchova. 

     Cieľom je prispieť k rozvoju žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností 
nadobudne schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
vo svojom okolí. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu 
pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné 
pre nich – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám. 

Mediálna výchova 

     V súčasnosti sú žiaci vo veľkej miere vystavení vplyvom médií. Veľkej obľube sa tešia 
televízia a internet. Nie každý žiak dokáže selektovať obsah a kvalitu elektronických 
a printových médií, preto sa do popredia čoraz viac 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“ a  primerane veku sa v ňom orientovali. 

     Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť žiakov 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. Prierezová 
téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická výchova, občianska náuka, informatická 
výchova, informatika, slovenský jazyk, cudzie jazyky. 

Multikultúrna výchova, 

     je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta 
a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad, že sa čoraz viac aj 
v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné, aby boli pripravení 
na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania 
iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, 



spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej 
spolupráce príslušníkov rôznych kultúr. Dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene 
rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne 
spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich 
históriu, zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. 

     Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi 
učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školu a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť 
rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho 
a kultúrneho zázemia. 

     Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov - dejepis, občianska náuka, geografia, 
výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova, slovenský jazyk. 

Ochrana života človeka a zdravia (OŽZ) 

     Ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných plánov 
štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – 
didaktických hier na I. stupni a Kurzu účelového cvičenia a Účelového cvičenia na II. stupni, 
pričom raz sa realizuje v jeseni a raz v jari.  

     Ochrana života človeka 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 prierezovej témy je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia 
a života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, 
praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci 
iným v prípade ohrozenia života a zdravia, 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. 

     Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- zdravotná príprava 

- pohyb a pobyt v prírode. 

Tvorba projektu 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 využívať 
v ostatných predmetoch, alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy. Žiaci sa 



naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačno – komunikačných 
technológií. 

     Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú 
v učebných osnovách a tematických plánoch jednotlivých predmetov. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na 3 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 jeho 
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

     Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumárnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 
normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

     Súčasťou normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov bude hodnotiace portfólio žiaka. 
Každému žiakovi triedny učiteľ vypracuje hodnotiace portfólio, kde bude sústreďovať 
písomné práce zo Slovenského jazyka, Matematiky, Geografie, Dejepisu, cudzieho jazyka, 
Informatiky. Súčasťou hodnotiaceho portfólia budú aj projekty, ktoré žiaci budú 
vypracovávať na vyučovacích hodinách. Z každého menovaného predmetu sa do 
hodnotiaceho portfólia zahrnú minimálne dve písomné práce. Jedna za prvý polrok a jedna 
za druhý polrok. 

     Úlohou školy je dať pocítiť úspech každému žiakovi, nebudeme teda prostredníctvom 
hodnotenia rozdeľovať žiakov na úspešných a neúspešných.  Žiakom, ktorí dosahujú slabšie 
výsledky treba nájsť oblasť za ktorú ich môžeme pochváliť a nechať ich vyniknúť.  

     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon. 

     O výsledkoch svojich detí sú rodičia pravidelne informovaní prostredníctvom internetovej 
žiackej knižky (IŽK). 

     Pri hodnotení žiakov odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

 



Klasifikácia predmetov v školskom roku 2016/2017: 

I.A -  

I.B –  

I.C -  

I.D –  

II.A –  

II. B - 

II.C - 

III.A –  

III.B -  

III.C –  

IV.A - 

IV.B -  

IV.C –  

II. stupeň –  

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov bude realizovaný prostredníctvom 
týchto kritérií :  

 Pozorovania (hospitácie) 
Rozhovoru 
Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( úspešnosť v celonárodných meraniach, úspešnosť 

na predmetových olympiádach, spokojnosť rodičov) 
Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, aktivity, šírenia dobrého mena školy 
Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 
Vzájomného hodnotenia učiteľov (vzájomné hospitácie, hodnotenie práce vedúcim MZ a PK, 

otvorené hodiny) 
Plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej agendy, 

vedenie a práca so žiakmi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, plnenie termínov) 
Fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne vzťahy, 

spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, samostatnosť, schopnosť rozhodovať, 
schopnosť viesť spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi) 

Hodnotenia učiteľov žiakmi a rodičmi, prostredníctvom dotazníkov. 
Pri hodnotení výsledkov žiakov a výsledkov pedagogických zamestnancov budeme odlišovať 

význam a náročnosť súťaže. Pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov budeme 
zohľadňovať potreby školy.  

 
 



3. Hodnotenie školy  
 
Cieľom hodnotenia je: 

- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 
zvládajú požiadavky na ne kladené, 

-  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  
     Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej 
je kladený dôraz na dve veci : 

- konštatovanie úrovne stavu, 
-     zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

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

 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje 
slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení 

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy 
   

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  
 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 Školské portfólio 
 

Školské portfólio : 
- symbol – logo školy 
- morálny kódex školy 
- kronika školy – fotodokumentácia 
- zborník úspechov žiakov – víťazné práce, diplomy zo súťaží, olympiád, turnajov 
- zborník aktivít učiteľov – osvedčenia o vzdelávaní,  
- akcie a aktivity organizované školou 

O aktivitách a činnosti školy je verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom našej 
webovej stránky : www.zsphorova.sk 

http://www.zsphorova.sk/


Školský učebný plán  
Rámcový učebný plán a učebný plán školy uvádzame ako samostatnú prílohu. Prístupná je 

tak isto na internetovej stránke školy, v časti školské dokumenty. 

 
Skratky jednotlivých predmetov uvádzaných v ŠkVP 

Skratky pre 1. Stupeň  Skratky pre 2.stupeň  (5.- 

7. ročník) 

 Skratky pre 2.stupeň  (8.- 

9.ročník) 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
SJL 

 Slovenský jazyk 

a literatúra 
SJL 

 Slovenský jazyk 

a literatúra 
SJL 

Anglický jazyk ANJ  Nemecký jazyk NEJ  Nemecký jazyk NEJ 

Matematika MAT  Matematika MAT  Matematika MAT 

Informatická 

výchova 
IFV 

 
Informatika INF 

 
Informatika INF 

Prírodoveda PDA  Biológia BIO  Prírodopis PRI 

Vlastiveda VLA  Fyzika FYZ  Fyzika FYZ 

Náboženská 

výchova 
NBV 

 
Chémia CHE 

 
Chémia CHE 

Pracovné 

vyučovanie 
PVC 

 
Dejepis DEJ 

 
Dejepis DEJ 

Výtvarná výchova VYV  Geografia GEG  Zemepis ZEM 

Hudobná výchova HUV  Občianska náuka OBN  Občianska výchova OBV 

Telesná výchova (4. 

roč.) 
TEV 

 Náboženská 

výchova 
NBV 

 Náboženská 

výchova 
NBV 

Triednická hodina THF  Technika THD  Technická výchova TEH 

Etická výchova ETV  Svet práce SEE  Výtvarná výchova VYV 

Rozvoj životných 

zručností 
RZZ 

 
Výtvarná výchova VYV 

 
Hudobná výchova HUV 

Telesná a športová 

výchova (1. – 3. 

roč.) 

TSV  

Hudobná výchova HUV 

 

Telesná výchova TEV 

Anglická 

konverzácia 

AKO  Telesná a športová 

výchova 
TSV 

 
Triednická hodina THF 

   Triednická hodina THF  Anglický jazyk ANJ 

   Anglický jazyk ANJ  Etická výchova ETV 

   Ruský jazyk RUJ  Nemecký jazyk NEJ 

   Etická výchova ETV    

 


