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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 01.09.2015  

Posledné úpravy:   30.9.2016 

 

Mgr. Slavko Pavolko 

                          riaditeľ školy 

     Školský vzdelávací program je každý školský rok prerokovávaný v Pedagogickej rade a 
v Rade školy. Pre školský rok 2017/18 bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 28.08.2017 a 
v Rade školy dňa 26.9.2017. 
 

mailto:skola@zsphorova.sk
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

 

Platnosť / Úprava Dátum Inovácie, zmeny, úpravy 

Platnosť ŠkVP od 02.09.2015 Učebné osnovy vypracované 
pre 1. a 5. ročník 

Úprava 30.08.2016 Doplnenie nových učebných osnov 
pre 2. a 6. ročník, aktualizácia UO pre 
1. a 5. ročník 
Aktualizovanie vybraných kapitol. 
Charakteristika ped. zboru, Upravený 
učebný plán pre šk. r. 2016/17 

Úprava 28.08.2017 Doplnenie nových učebných osnov 
pre 3. a 7. ročník, aktualizácia UO pre 
1.,2. a 5.,6. ročník 
Aktualizovanie vybraných kapitol. 
Charakteristika ped. zboru, Upravený 
učebný plán pre šk. r. 2017/18 
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Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy 

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 

 
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 zručnosti a kompetencie stanovené Štátnym 
vzdelávacím programom vo všetkých vyučovacích oblastiach. 
 
     Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. 
 
     Výchovno–vzdelávaciu činnosť škola smeruje 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, možností a 
daností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 
     Výrazný dôraz kladieme na dosiahnutie vysokej gramotnosti žiakov v oblasti IKT a kvalitnú 
prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť, avšak berieme ohľad na 
individuálne schopnosti a danosti žiakov. 
     Vo vysokej miere podporujeme komunikatívnosť, flexibilitu a tvorivosť žiakov. K tomuto 
cieľu nám napomáha Vysoko efektívne učenie na primárnom vzdelávaní s tendenciou 
pokračovať aj v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Učíme žiakov nielen pracovať s 
informáciami, ale hlavne vedieť prezentovať získané vedomosti a zručnosti a obhájiť svoje 
stanovisko a názor. Vediem žiakov ku kritickému mysleniu nielen smerom k vonkajším javom, 
ale aj voči sebe samému. 
 
     Formovanie u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 
sociálne cítenie a hodnotové orientácie je ďalšou zložkou výchovnej činnosti školy, ktorú 
považujeme za takú dôležitú ako vzdelávací proces. Budujeme u žiakov hodnotový rebríček, 
ktorý by mal byť nosným pre celý ich život. 
 
     V súlade s multikultúrnou výchovou vediem žiakov v duchu humanistických princípov, bez 
predsudkov a zaujatosti. 
     V spolupráci s rodičmi žiakov vychovávame 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. 
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Zameranie školy  

 
     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 adekvátne 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, Anglický jazyk, Nemecký jazyk). 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. Aktuálne čakáme na 
vyhodnotenie "eurofondovej" výzva na Vybudovanie prírodovedných učební, ktorá v prípade 
úspechu skvalitní vyučovanie predmetov chémia, fyzika a biológia. 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 - florbal, bedminton. 
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 : 
Poskytnúť základné vzdelanie, podľa požiadaviek Ústavy, Štátneho vzdelávacieho programu 
a štandardov vo všetkých predmetoch. 
- v rámci dotácie hodín uprednostniť Slovenský jazyk, Informatiku, Matematiku, cudzie jazyky 
a Telesnú a športovú výchovu, 
- zamerať pozornosť na zdravý telesný vývin žiakov, 
- systematicky budovať v škole pohodu a rodinnú atmosféru, čo je našou veľmi silnou 
stránkou, oceňovanou žiakmi a rodičmi. 
     Za zmienku stojí aj to, že o zameraní školy rozhodli v hlasovaní aj rodičia žiakov, ktorí 
hlasovali, ktoré predmety majú byť rozšírené disponibilnými hodinami. Zo 73 hlasujúcich bolo 
68 hlasov pre anglický jazyk 65 pre informatiku 35 pre matematiku a 33 pre telesnú a športovú 
výchovu. Zároveň rodičia, ktorí hlasovali za TSV neuprednostnili matematiku. Z ďalších 
predmetov získali najviac hlasov dejepis a biológia.  
     Na prvom stupni bol realizovaný školský vzdelávací program „Škola pre radosť“. Je to 
ucelený vzdelávací program Vysoko efektívneho učenia (VEU), ktorý bol na Slovensku 
overovaný deväť rokov (od 1992 do 2001) pôvodne s názvom "Integrované tematické 
vyučovanie. Program "VEU" 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 
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nielen na vedomosti, ale na tej istej 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 : 
Podporovať pedagógov v ich odbornom a kariérnom raste, zabezpečiť im prístup 
k informáciám, vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu. 
     Škola sa dlhodobo snaží o čo najlepšie podmienky pre vyučovanie informatiky 
a informatickej výchovy. Vyučovanie informatiky je našou dominantou a kladieme na to 
eminentný dôraz, viď dotácia vyučovacích hodín - RUP (Rámcový učebný plán) 
3. Vysokú pozornosť venujeme vyučovaniu cudzích jazykov. Na I. stupni sa žiaci učia jeden 
cudzí jazyk. V prvom ročníku sme zaviedli vlastný predmet s dotáciou 1 hod. týždenne - 
Anglická komunikácia. V druhom ročníku dotujem ANJ jednou hodinou týždenne. Od 
siedmeho ročníka okrem dominantnému cudziemu jazyku (ANJ) vyučujeme druhý cudzí jazyk 
v dotácii dve hodiny týždenne (Nemecký jazyk, Ruský jazyk). Okrem toho v rámci Záujmových 
útvarov sa žiaci vyučujú Taliansky a Španielsky jazyk.  
     Zavádzaním nových netradičných športových disciplín (bedminton, florbal) do povinnej 
telesnej výchovy chceme k športu a pohybu pritiahnuť žiakov, ktorí nemajú danosti na 
štandardné dynamické športy. 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.  
     Pre úspešnú realizáciu našich zámerov, je potrebná dobrá pracovná atmosféra. Preto 
vedenie školy podporuje trvá na vytváraní korektných profesionálnych vzťahov  a podporuje 
aktívnu komunikáciu medzi kolegami, učiteľmi a žiakmi, žiakmi navzájom a medzi učiteľmi 
a rodičmi. Interpersonálne vzťahy sú pre našu školu veľmi dôležité a trojuholník žiaci - škola - 
rodičia kladieme na jednu z najvyšších priečok práce školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil absolventa 
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     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, 
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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 obraz o sebe, 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 
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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), 
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- 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. 

Stupeň vzdelania, dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania  

Primárne vzdelávanie:    Dĺžka štúdia 4 roky  
 Vek žiaka: 6-10 rokov  
 

Nižšie sekundárne vzdelanie:   5 rokov  
 Vek žiaka 11-15 rokov  
 

Povinná školská dochádzka:   10 rokov  
 
Forma štúdia:     denná, individuálna,  
      osobitný spôsob plnenia šk. dochádzky  
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Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: dosiahnutie školskej spôsobilosti vo veku  
                                                                                         6 rokov, výnimočne aj menej  
 
Spôsob ukončenia štúdia ISCED 1:   Primárne vzdelanie získa žiak úspešným 
absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu.  
 
Spôsob ukončenia štúdia ISCED 2:   Nižšie stredné vzdelanie alebo sekundárne 
vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 
program.  
 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní. 
Stupeň vzdelania doklad ISCED 1:   Primárne vzdelanie - Vysvedčenie s doložkou  
Stupeň vzdelania doklad ISCED 2:   Nižšie sekundárne vzdelanie Vysvedčenie 
s doložkou 
 
Podmienky prijatia – splnenie zákonom stanovených podmienok pre štúdium v základnej škole 
Organizačná zložka:  plnoorganizovaná základná škola v ročníkoch 1. – 9. 

Učebné osnovy a Učebné plány 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu reflektujú vzdelávací štandard iŠVP 
isced 1 a isced 2.  

Učebné plány sú zahrnuté v Školskom vzdelávacom programe jednotlivých predmetov a v 
Rámcovom učebnom pláne školy, kde sú taxatívne vyznačené a v poznámkach okomentované 
jednotlivé navýšenia počtu vyučovacích hodín oproti Štátnemu vzdelávaciemu programu- 

Všetky dokumenty sú uverejnené na internetovej stránke školy v časti Školský vzdelávací 
program.  

Vyučovací jazyk  

Vyučovacím jazykom v Základnej škole Pavla Horova je slovenský jazyk, v ktorom 

je  vedená aj celá dokumentácia. 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní  

ISCED 1: Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Žiaci 1. ročníka postupujú 

podľa Inovovaného ŠVP platného od 1. septembra 2015. 

ISCED 2: Nižšie sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho program odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej 

školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Žiaci 5. ročníka 

postupujú podľa Inovovaného ŠVP platného od 1. septembra 2015. 
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Personálne zabezpečenie - organizačná štruktúra  

Počet žiakov (spolu): 635   1.-4.roč.: 274   5.-9.roč.: 361             

Z toho:   chl.: 326  diev.: 309  chl.: 132 diev.: 142  chl.: 184   diev.: 177 

Počet tried (spolu): 27   1.-4.roč.: 12   5.-9.roč.: 15 

Počet pedagogických zamestnancov na celý úväzok: 44 

                                                                 na nižší úväzok:   6               spolu úväzkový stav: 40,80 

 

Školský psychológ: 1 úväzok - 0,37 

Počet hodín nadúväzkovej práce: 14 

Počet nepedagogických zamestnancov na celý úväzok: 9 

      na nižší úväzok:  0      

                                                                 spolu úväzkový stav: 9,30 (0,30 úväzok - školník/kurič) 

 ŠKD - fyzický stav: 9 
         úväzkový stav: 8,70 

 

ŠJ -  fyzický stav:  7 
   úväzkový stav:  7 

 

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 štvrtý 

školský rok pokračujeme s vyučovaním nespojitého písma Comenius Script. V prvom ročníku 

zaradzujeme do vyučovania predmet konverzácia v anglickom jazyku. Takmer všetci učitelia 

ovládajú prácu s informačnými technológiami a využívajú v svojej práci nadštandardné 

vybavenie. V školskom roku 2017/2018 je výraznou posilou pedagogického teamu školský 

psychológ, ktorého úväzok 1/3. Je našou snahou nájsť finančné prostriedky na zamestnanie 

školského psychológa na plný úväzok, a výhľadovo chceme zamestnať aj školského 

špeciálneho pedagóga.  

Personálne zabezpečenie v školskom roku 2017/2018. 

P.Č. PRIEZVISKO A MENO PREDMETY POZÍCIA 

1. Balogová Ingrid 1. stupeň ZRŠ 

2. Balogová Katarína ANJ, VUM  učiteľ II. st. 
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3. Berešová Anna GEO, VYV, TECH učiteľ II. st. 

4. Berešová Ľubomíra  MAT, INF učiteľ II. st. 

5. Borzová Katarína  RUJ, HUV učiteľ II. st. 

6. Bošková Daniela CHEM, FYZ  učiteľ II. st. 

7. Ciglianová Eva MAT  učiteľ II. st. 

8. Čižmárová Gabriela ANJ  učiteľ II. st. 

9. Čuchranová Adriana SJL, TECH  učiteľ II. st. 

10. Elečková Danka 1. stupeň  učiteľ I. st. 

11. Feňák Miroslav  TSV, TECH učiteľ II. st. 

12. Gajdošová Zuzana 1. stupeň  učiteľ I. st. 

13. Gnoriková Michala  ANJ učiteľ II. st. 

14. Gombošová Gabriela  FYZ, TECH učiteľ II. st. 

15. Haníková Alexandra  ANJ učiteľ II. st. 

16. Hinďošová Mária  MAT učiteľ II. st. 

17. Mgr. Fogašová Angelika BIO, INF učiteľ II. st. 

18. Hospodárová Lýdia 1. stupeň  učiteľ I. st. 

19. Karoľová Marika 1. stupeň  učiteľ I. st. 

20. Kužma Kamil NEJ  učiteľ II. st. 

21. Mgr. Nichtová Zuzana  MAT, INF učiteľ II. st. 

22. Markušová Tatiana  MAT, INF učiteľ II. st. 

24. Miková Valéria 1. stupeň  učiteľ I. st. 

25. Nováková Bibiána 1. stupeň  učiteľ I. st. 

26. Olšavská Katarína 1. stupeň  učiteľ I. st. 

27. Ondič Rudolf  TSV učiteľ II. st. 

28. Ondičová Lucia 1. stupeň  učiteľ I. st. 

29. Orenčáková Emília 1. stupeň  učiteľ I. st. 

30. Padová Vladimíra 1. stupeň  učiteľ I. st. 

31. Palkoci Ján INF  ZRŠ 

32. Palkociová Andrea  DEJ, OBN učiteľ II. st. 

33. Papáčová Mária  SJL učiteľ II. st. 

34. Pavolko Slavko  OBN, TSV RŠ 

35. Poľašková Mária  GEO, RUJ učiteľ II. st. 

36. Roguľová Miriam 1. stupeň  učiteľ I. st. 

37. Semanová Anna  ANJ učiteľ II. st. 

38. Stloukalová Andrea  1. stupeň učiteľ I. st. 

39. Mgr. Verčimáková Lenka  SJL učiteľ II. st. 

40. Vasiľová Iveta NBV, DEJ učiteľ II. st. 

41. Gajdošoci  Juraj  NBV  farár 

42. Meňky  Ján  NBV  farár 

43. Mihalčo  Miroslav  NBV  farár 

44. Barilík  Sergej  NBV farár 

45. Bojkúnová  Anna  ŠKD  vychovávateľka ŠKD 

46. Dorčáková  Iveta   ŠKD  vychovávateľka ŠKD 

47. Jakubecová  Katarína  ŠKD   vychovávateľka ŠKD 

48. Javiľáková  Andrea  ŠKD   vychovávateľka ŠKD 

49. Maximová Iveta  ŠKD   vychovávateľka ŠKD 

50. Námešová  Mária (Nikola Kováčová - 
zástup počas dlhodobo PN) ŠKD   

vychovávateľka ŠKD 

51. Polláková  Radka  ŠKD   vychovávateľka ŠKD 

52. Rošková  Monika  ŠKD   vychovávateľka ŠKD 
53. Kuľhová  Zuzana  ŠKD vychovávateľka ŠKD 

Materiálno-technické a priestorové podmienky  
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     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 je napojená na verejný vodovod 

a elektrickú sieť. 

     Vyučovanie v školskom roku 2017/2018 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, 
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jazyková učebňa I, 

 

 

učebňa informatiky IV, 

 

 

jazyková učebňa II, 

 

 

multimediálna učebňa I (tabletová), 

 

 

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 tri pripojenie na internet. Hlavná optická linka má parametre 450 Mb/s symetricky. Druhé 
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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. Tretie pripojenie poskytuje firma Slovanet. Toto pripojenie vyhrali 

žiaci v rámci súťaže Bezpečne na internete. Slúži tak isto pre bezdrôtovú sieť, pre potreby 

žiakov a ich tabletov a smartfónov. 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 výrazne modernizovaný. Vďaka dvom 

projektom z ESF aj pokračujúcim investíciám dnes knižnica disponuje viac ako tisícom 

publikácií. 

     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 a dve detské ihriská v areáli školy.  

 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 sú všetky okná v škole 

vymenené 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 má k dispozícii vlastné dielne, kde môžu vykonávať bežné opravy menšieho 

charakteru.      

 

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, 
s dôrazom na telesnú výchovu, technickú výchovu, výtvarnú výchovu zvlášť. Poučenie 
o bezpečnom správaní je zapísané do triednej knihy. Pred každou mimoškolskou hromadnou 
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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.  

Každá odborná učebňa má svoj pracovný poriadok, s ktorým sú žiaci oboznámení, 
musia ho rešpektovať a dodržiavať a tak predchádzať možným úrazom.  Bezpečnosť a ochranu 
zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov a zamestnancov pred úrazmi, dostupnosť prvej 
pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára. 

Lekárničky sú k dispozícii v každej budove a každom kabinete. Tak isto v riaditeľni školy.  
Pri dlhších akciách je povinnosťou učiteľov žiakov poistiť. Škola ma taktiež uzavretú 

poistku s poisťovňou 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 
podľa zákona uzavretú zmluvu s Pracovnou zdravotnou službou, ktorá vyhodnocuje riziká 
a zabezpečuje školenia pre zamestnancov, eviduje vykonanie preventívnych zdravotných 
prehliadok. Škola má taktiež zmluvu s certifikovaným pracovníkom BOZ, certifikovaným 
pracovníkom protipožiarnej ochrany a civilnej ochrany. 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. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov školy vychádza z: Metodického pokynu č. 22/2011 na 
hodnotenie žiakov základnej školy, platného od 1.mája 2011, Metodického pokynu č. 22/2011 
na hodnotenie žiakov základnej školy, príloha č.2 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným 
znevýhodnením, Metodického pokynu č.32 /2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia ISCED –I. Uvedené dokumenty je možné nájsť na našej internetovej 
stránke školy – v časti školské dokumenty, alebo v príslušnej časti stránky www.minedu.sk.  

 
Nad rámec uvedených dokumentov sa pedagogická rada dohodla na nasledovnej 

stupnici uplatňovanej pri hodnotení (testy, písomky atď). 
 
Stupeň 1:  100% - 90%  
Stupeň 2:  89 %- 75%  
Stupeň 3:  74% - 50%  
Stupeň 4:  49% - 30%  
Stupeň 5:  29% - 0%  

http://www.minedu.sk/
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V prípade, že bude súčasťou hodnotenia žiaka tvorba vlastného projektu alebo 

prezentácie, pedagóg bude pri jeho hodnotení zohľadňovať nasledujúce kritéria.  
 
- náročnosť zvolenej témy, jej obsahové zvládnutie 
- logická štruktúra spracovanej témy 
- originalita a úroveň spracovania 
- grafická úprava 
- prezentovanie projektu pred spolužiakmi 
 
Hodnotenie žiaka so špecifickými poruchami učenia bude v súlade so závermi a 

odporúčaním pedagogicko-psychologického vyšetrenia. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok 
každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom 
skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných prác a 
praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.  

 
Písomné práce je potrebné rozvrhnúť rovnomerne na celý školský rok. Termín konania 

písomných prác pedagóg oznámi vopred na vyučovacej hodine a na internetovej stránke školy 
– v časti domáce úlohy písomky. V jednej triede nie je možné realizovať viac ako dve písomné 
práce v priebehu jedného dňa. Týka sa to aj krátkych, tzv. 5 minútových písomiek, pretože 
niekedy aj na tie je potrebná časovo aj obsahovo náročná príprava. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Pri hodnotení zamestnancov budeme prihliadať na preferované aktivity podľa ŠkVP a 
výsledky pedagogickej činnosti učiteľov:  

- inovačné metódy a formy vyučovania (VUE, kooperatívne, projektové, problémové 
vyučovanie, používanie IKT), 

- výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje alebo vedie (prospech, didaktické testy v 
paralelných triedach, celoplošné testovanie žiakov), 

- výsledky a zapojenie žiakov do predmetových súťaží, 
- výsledky v ďalšom vzdelávaní učiteľov (prínos vzdelávania pre školu a profiláciu školy, 

tvorba učebných pomôcok, mimovyučovacia činnosť),  
- hodnotenie manažmentom školy (vedenie pedagogickej dokumentácie, vedúci PK, 

koordinátori projektov, tvorcovia projektov, vedúci kabinetov, vedenie a členstvo v komisiách, 
dodržiavanie pravidiel) - hodnotenie učiteľov žiakmi (ankety, dotazníky), 

- komunikácia s rodičmi 
- sebareflexia učiteľa formou dotazníka - vzájomné hodnotenie učiteľov (zdravé 

sebavedomie, otvorená komunikácia, tímová práca)  
 
Systém a formy kontroly:  
- pozorovanie (hospitácie)  
- rozhovor  
- výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje 
- prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných 

triedach  
- pokrok žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa  
- ďalšie vzdelávanie, tvorba učebných pomôcok, mimoškolská činnosť  
- vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)  
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- kontrola pedagogickej dokumentácie  
- hodnotenie učiteľov žiakmi, príp. rodičmi (dotazníky)  
- kontrola dodržiavania organizačného, pracovného a školského poriadku  
- ďalšie vzdelávanie, tvorba učebných pomôcok, otvorené hodiny  
 
Minimálne raz ročne by mala byť realizované hospitácia vedenia školy u každého 

učiteľa. Raz ročne bude vykonaný osobný rozhovor/dotazník zamestnanca s nadriadeným. 
Zamestnanec si pripraví stručné sebahodnotenie a predstavy o svojom ďalšom pracovnom 
smerovaní prostredníctvom odpovedí na pripravené otázky. Nadriadený predstaví svoje 
hodnotenie zamestnanca podľa kritérií a dohodnutej hodnotiacej škály: základné 
kompetencie pracovného výkonu, významné kvantitatívne ukazovatele pracovného výkonu, 
významné kompetencie prejavené vo výchovno-vzdelávacom procese, významné 
kompetencie prejavené v mimo vyučovacích činnostiach.  

Záverečné hodnotenie je určené z aritmetického priemeru jednotlivých koeficientov. 
Pedagogický zamestnanec môže dosiahnuť hodnotenie: - podštandardný pracovný výkon 
(nevyhovujúci, čiastočne vyhovujúci) - štandardný pracovný výkon - nadštandardný pracovný 
výkon (veľmi dobrý, mimoriadne dobrý) 

 

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: 
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 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  

 Certifikované testy NUCEM 

 Certifikované testy EXAM (Komparo) 
 

O aktivitách a činnosti školy je verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom našej 
webovej stránky : www.zsphorova.sk, sociálnych sietí facebook, youtube a triednych web 
stránok. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Viď príloha č. 1 - Plán kontinuálneho vzdelávania 

Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ŠVVP) 

V zmysle platnej legislatívy je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na 
úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní 
pre žiaka.  

Špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia 
alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí, ktorých zohľadnenie 
mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti, ako 
aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:  
a) žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j. - žiak so zdravotným postihnutím (s 

mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným 
postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím); - žiak chorý alebo 
zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou 
poruchou učenia, žiak s poruchou správania);  

b) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia;  
c) žiak s nadaním. 
 
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami.  
 
Žiaci so ŠVVP sa vzdelávajú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích plánov, ktoré 

vypracúvajú vyučujúci jednotlivých predmetov podľa odporúčaní centier pedagogicko-
psychologického poradenstva a centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Škola má 
pomerne obmedzené podmienky pre individuálny prístup k žiakom zo ŠVVP. Hlavným 
problémom je, že škola má vysokú naplnenosť žiakov v triedach. Pri počte 28, ale nezriedka aj 



22 

 

viac žiakov je najmä z časového hľadiska nesmierne náročne individuálne pristupovať k žiakom 
zo ŠVVP. AJ napriek tomu sa škola snaží čo najviac vyjsť v ústrety týmto žiakom. Pritom veľmi 
intenzívne spolupracuje s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a centrami 
špeciálno-pedagogického poradenstva. Ich výchovu a vzdelávanie sleduje a koordinuje 
výchovný poradca v spolupráci s vyučujúcimi, triednym učiteľom a rodičmi. Vzdelávanie 
takéhoto žiaka, individuálne výchovno-vzdelávacie plány a vedenie príslušnej dokumentácie 
je v súlade s právnymi predpismi a školou vypracovanými vnútornými dokumentmi 
Starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov a Koncepcia školy v oblasti starostlivosti o 
nadaného žiaka. Žiaci tak získavajú podnety, možnosti a príležitosti na rozvoj ich talentu 
(súťaže, olympiády, internetové preverovanie vedomostí, školská webová stránka, akadémie, 
výstavky). 
 
Skratky jednotlivých predmetov používaných v ŠkVP: 

Predmet  Skratka 

Slovenský jazyk a literatúra SJL 

Anglický jazyk ANJ 

Anglická konverzácia ANK 

Nemecký jazyk NEJ 

Ruský jazyk RUJ 

Matematika MAT 

Informatika INF 

Informatická výchova IFV 

Prírodoveda PDA 

Vlastiveda VLA 

Fyzika FYZ 

Chémia CHE 

Biológia BIO 

Dejepis DEJ 

Občianska náuka OBN 

Geografia GEG 

Náboženská výchova NBV 

Etická výchova ETV 

Pracovné vyučovanie PVC 

Výtvarná výchova VYV 

Hudobná výchova HUV 

Telesná a športová výchova TSV 

Telesná výchova TEV 

Technická výchova THD 

Technika THD 

Výchova umením VUM 

Triednicka hodina THF 

 

Príloha č.2 - Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti 


