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1.1 Veľkosť školy 

        Základná škola v Detvianskej Hute je  plne organizovaná verejná škola v obci, ktorá 

privítala prvých žiakov  01. septembra 1976.  Od 01. apríla 2002 má škola právnu subjektivitu.   

Od 31. augusta 2009 je škola spojená s MŠ. 
 

         Žiaci dochádzajú do školy autobusovými spojmi zo 7 okolitých obcí a osád  . Škola bola 

slávnostne otvorená 01.9.1976. Je v prevádzke už 40 rokov,  je to škola háčkového typu , ktorá 

poskytuje priestor pre : 

- pre primárne vzdelávanie a školský klub detí 

-  pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Škola má svoju vlastnú  kotolňu  na pevné palivo (pelety). V budove školy sú umiestnené 

klasické triedy, počítačová učebňa, knižnica, učebňa pre VUM / SEE,  miestnosť pre ŠKD, 

telocvičňa s náraďovňou. Učitelia majú k dispozícii zborovňu, počítačovú miestnosť a kabinety. 

Súčasťou školy je  kancelária riaditeľstva, kancelária pre VP a ekonómky. Škola má vlastnú  

kuchyňu s jedálňou. 

Športový areál školy tvoria trávnaté a asfaltové ihrisko a doskočisko na skok do diaľky. 

Súčasťou školy je aj priestranný školský dvor, ktorý slúži žiakom na športové a pohybové 

aktivity, relaxáciu a oddych. Sú tam oddychové  lavičky,  skalka, vysadené stromy a to všetko 

dáva možnosť pre žiakov na oddych cez prestávky a pre žiakov z ŠKD.  

 

1.2 Charakteristika žiakov 

 Školu navštevujú prevažne žiaci z obcí Detv. Huta a Látky, zároveň sme spádovou školou 

pre žiakov z osád Komárno, Ľuľovka, Bratkovica, Mláky, Vrchdobroč, Čechánky, Štoliansko. 

Sociálne zloženie žiakov je rôznorodé. Približne 21% tvoria deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, asi 0,5%  tvoria integrovaní žiaci s rôznou mierou zdravotného 

postihu (vývinové poruchy učenia, správania, ťažší druh zdravotného postihnutia.). 

Nie sme škola výberová, skladba žiakov vyplýva z prirodzeného sociálneho  prostredia, 

lokality, v ktorej musíme poskytnúť a zabezpečiť základné všeobecné vzdelanie všetkým žiakom. 

Napriek tomu žiaci školy dosahujú dobré výsledky  v rámci BB kraja ale i Slovenska, o čom 

svedčia výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka, úspešnosť prijatia absolventov 

školy na stredné a odborné školy, ako aj výborné výsledky žiakov v rôznych vedomostných, 

umeleckých, a športových súťažiach na úrovni obvodného, krajského ale i celoslovenského kola.  

Pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov spolupracujeme s rodičmi, úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny, s políciou, CŠPP,  CPPPaP  v Detve a Zvolene. 

       Počet žiakov v školskom  roku 2014/15 k  01.09.2014  bol 81 žiakov, v školskom roku 

2015/16 k 01.09 bolo 81žiakov, škr 2016/17 k 01.09 je 73 žiakov, v škr. 2017/18 je 71 žiakov  . 

I. Všeobecná charakteristika školy 
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       Do tried sú zaradení aj individuálne začlenení žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pozornosť venujeme aj talentovaným žiakom .  

         

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

        Pedagogický zbor tvorí 9 ZŠ + 2 MŠ pedagogických zamestnancov,  všetci  spĺňajú 

požadované kvalifikačné predpoklady s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou  pre MŠ, 1. 

a 2. stupeň ZŠ a školský klub detí . 

Pedagogickí zamestnanci spĺňajú uvedené podmienky :  

 kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,  

 preukazujú predmetné a edukačno-vedecké odborové spôsobilosti i  praktické 

iniciačné  odborové, t. j. učiteľské spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri 

výkone vzdelávacích funkcií: v plánovaní výučby (najmä spôsobilosť projektovať 

ciele ,obsahového celku a vyučovacie hodiny),  organizovaní výučbu (najmä 

spôsobilosť motivovať, komunikovať hodnotové postoje, usmerňovať myšlienkové 

postupy žiakov, poskytovať im spätnú väzbu, udržiavať neformálnu disciplínu žiakov) 

a spôsobilosť vyhodnocovať výučbu (najmä spôsobilosť diagnostikovať úroveň 

vstupnej a výstupnej vzdelanosti, hodnotiť žiacke výkony a sociálne správanie sa, 

posudzovať vlastnú vyučovaciu činnosť),  

 riadia svoj osobnostný a vzdelanostný seba rozvoj a celoživotné učenie sa v odbore 

učiteľstva  

 sú schopní ako súčasť učiteľského zboru a celkovej učiacej sa a znalostnej organizácie 

školy spolupracovať  a spoluutvárať vzájomne podporné pracovné prostredie pri  

operatívnom riešení pracovných problémov  

 odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú:  školský špeciálny pedagóg, školský 

špeciálny logopéd, výchovný poradca    

 Vedúci pedagogickí zamestnanci: vytvárajú (svojimi manažérskymi spôsobilosťami) 

predpoklady pre kvalitne fungujúce a motivované  spolupracujúce spoločenstvo v 

škole s klímou náročnej profesionality a s podporujúcim pracovným prostredím  

 vytvárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých  členov 

kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy  

 

      Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je zamerané na vzdelávanie v oblasti 

cudzích jazykov na I. stupni, v oblasti projektového vyučovania a uplatňovania prvkov modernej 

školy vo vyučovacích  predmetoch , multikultúrnej výchovy a využívania interaktívnych  

pomôcok  vo vyučovaní . Jeho štruktúra, zameranie a oblasti sú rozpracované v pláne 

kontinuálneho vzdelávania školy. 

     Väčšina predmetov je vyučovaná kvalifikovane , okrem anglického jazyka na I. stupni, kde si 

vyučujúca dopĺňa  kvalifikáciu štúdiom v rámci projektu  Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti 

cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ  a okrem 
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 predmetov, na ktoré z dôvodu malého počtu žiakov nemožno zamestnať viac kvalifikovaných 

učiteľov (dejepis, občianska náuka, hudobná a výtvarná výchova, svet práce  a technika). 

 

Výchovný poradca a školský psychológ :                                     Mgr. Jana Paprčková   

 zabezpečuje poradenský servis v oblasti profesijnej orientácie žiakov, 

 odborne pomáha triednym učiteľom v oblasti prevencie sociálno-patologických javov 

žiakov, 

 kooperuje s poradenskými zariadeniami, 

 pomáha a spolupracuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov 

pri zostavovaní Programov pre individuálne začlenených žiakov, 

 zabezpečuje poradenstvo zákonným zástupcom individuálne začleneným žiakom 

a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, 

 koordinuje činnosť v oblasti prevencie soc.- patologických javov 

 

       Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu                Mgr. Peter Repiský,  

                                                                                                   

 koordinuje činnosť v oblasti VMR 

 plánuje a organizuje aktivity spojene s VMR 

 spolupracuje s ostatnými pedagógmi a poskytuje im metodickú činnosť v oblasti VMR 
 

       Koordinátor voľného času                                                          Bc.    Veronika Chamulová 

 koordinuje voľno časové aktivity žiakov 

 zabezpečuje aktivity v rámci Detského činu roka 

 

Koordinátor finančnej gramotnosti  
 

 plánuje a zabezpečuje aktivity v oblasti FG                                Mgr. Jana Kamenská 

 spolupracuje s ostatnými učiteľmi, org. činnosť                          RNDr. Erika Penzešová 

 

     Koordinátor IKT  + šport                                                                 Mgr.  Ján Kubiš PhD. 

 koordinuje a monitoruje využívanie IKT v škole 

 plní funkciu správcu IKT 

 odborne usmerňuje učiteľov pri práci s IKT  

 organizuje školské kolá v rôznych šport. disciplínach 

 

      Koordinátor environmentálnej výchovy                                         Mgr. Martina Kretová 

 plánuje a zabezpečuje aktivity v environmentálnej oblasti 

 spolupracuje s ostatnými učiteľmi, organizuje činnosť v danej oblasti 
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 Špecializované činnosti učiteľov určené riaditeľkou školy :  

   Vedenie školskej kroniky :  Mgr. Jana Paprčková 

   Vedenie učebnicového fondu :  Mgr. Martina Kretová 

   Detský parlament :    Mgr. Jana Paprčková 

   Školská knižnica :      Mgr. Jana Kamenská 

 

   Metodické združenia a predmetové komisie: 

   MZ  ISCED 1 a ŠKD :  Mgr. Jana Kamenská, Veronika Chamulová, Mgr. Martina 

Kretová,  Mgr. Zuzana Kalamárová 

   PK ISCED 2  pre vzdelávacie oblasti : Človek a komunikácia, Človek a spoločnosť ,    

 Matematika    a práca s informáciami, Človek a príroda - Človek a hodnoty, Zdravie 

 a pohyb, Umenie a kultúra :   Mgr. M. Kamenská, Mgr. J. Paprčková, Mgr. J. Kubiš 

            Mgr. D. Hudecová, Bc. V. Chamulová,  Mgr. M. Novodomcová, RNDr. E. Penzešová 

 

  1.4 Organizácia prijímacieho konania 

      Do školy sú žiaci prijímaní v súlade s platnou legislatívou podľa § 60 a § 61 zákona 

č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      Zápis koordinuje MZ ISCED 1 v spolupráci s vedením školy, školskou špeciálnou 

pedagogičkou . Na zápis sú rodičia pozývaní písomnou formou, oznamom v školskom a obecnom 

rozhlase, oznámením v budove MŠ, ZŠ. 

     Pre budúcich prvákov sú pripravené rôzne úlohy, súťaže a malé darčeky. 

 

1.5  Dlho dobé projekty 

 Projektové vyučovanie, tvorba a prezentácia projektov tvoria súčasť výchovno–

vzdelávacieho procesu, veľkej väčšiny predmetov a života školy. Príprava, realizácia a výstupy 

projektov rozvíjajú vo veľkej miere samostatnosť a tvorivosť žiakov, ich kritické myslenie, 

schopnosť komunikácie a vyhľadávania informácií. Pozitívnym smerom rozvíjajú citovú 

a hodnotovú sféru žiakov školy. Žiaci lepšie chápu praktický význam učiva, učia sa plánovať si 

vlastnú prácu, niesť za ňu zodpovednosť a prezentovať ju pred publikom spolužiakov, rodičov 

a pedagógov. 

Rozvoj IKT na škole  - INFOVEK  



       Školský vzdelávací program  – ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta 369 

                                                          ISCED 1, 2 

 
 

11 
 

Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-

vzdelávacie procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí: 

 využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese 

 oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimo vyučovacom čase 

 ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT 

 Škola podporujúca zdravie -  „ Zdravá škola „ 

 

Projekt je zameraný na osvetovú činnosť v oblasti zdravia, zdravej výživy, zdravého životného 

štýlu, na skrášľovanie životného prostredia, environmentálnu výchovu a humanizáciu 

medziľudských vzťahov. 

Medzi tradičné podujatia patria : beh za zdravím, výstavy ovocia a zeleniny, týždeň zdravej 

výživy, ľudové tradície, podesenie pri jedličke, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, triedenie 

odpadu, akadémia pri príležitosti dňa Matiek, Mesiac úcty k starším, školská športová olympiáda, 

slávnostná rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka. Väčšina podujatí sa nesie za účasti rodičov 

žiakov, čo pomáha vzájomnému zbližovaniu učiteľov a rodičov. 

 

Školské ovocie a školská mliečna liga „Koliba“  

Projekt a podporuje zdravé stravovacie návyky založené na konzumácii ovocia a mliečnych 

produktov. 

Športové projekty – Otvorená škola pre šport 

 

Projekt je zameraný na podporu športových aktivít v letnom a zimnom období pre žiakov, 

rodičov a priateľov školy 

 

-       na základe pohybových a poznávacích aktivít zblížiť žiakov, rodičov a širokú    verejnosť 

-      otvoriť telocvičňu a športový areál na každodenné aktivity 

-       zmeniť hodiny telesnej výchovy, aby neboli jednotvárne, spestriť hudbou a novými 

 zaujímavými cvikmi 

-        priniesť do telocvične zdravie, zmenu životného štýlu 

-         pokračovať v rozbehnutých športových aktivitách v zapájaní sa do súťaží 

-         aktívne využitie voľného času 

-         šíriť myšlienky olympizmu, činnosti a spolupatričnosti prostredníctvom športu 
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   Zbery PET fliaš a papiera 

- Počas celého školského roka prebieha v našej škole zber PET fliaš. V minulom 

školskom  roku sme sa umiestnili na popredných miestach v okrese. V jarných 

mesiacoch pravidelne organizujeme zber papiera. 

 

Deň   Zeme 

Cyklus prednášok o ochrane životného prostredia, prezentácia projektov a plagátov     

zameraných na ekosystém v okolí školy. 

 

Na bicykli bezpečne 

   Projekt si kladie za cieľ výchovu k bezpečnosti cestnej premávke, pripraviť deti na samostatný 

pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Projekt je určený pre žiakov 1. – 4. 

ročníka. 

 

Mladý záchranár 

 Cieľom projektu je sprístupniť žiakom základné pojmy ak zdravie, úraz, ošetrovanie, prvá 

pomoc. Žiaci sa učia rozpoznať príznaky úrazu , ochorenia, privolať špecializovanú pomoc 

a poskytnúť bezprostrednú prvú pomoc. 

 

Ročníkové projekty 

Projekty tvoria súčasť plánov práce predmetový komisií. Realizujú sa počas školského roka 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých predmetov. 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Doterajšiu spoluprácu s rodičmi a miestnou komunitou pokladáme za úspešnú. Rodičia môžu 

navštíviť školu kedykoľvek po vzájomnej dohode s vyučujúcim, počas triednych schôdzok 

a informačných dní, môžu byť prítomní na vyučovaní resp. komisionálnom skúšaní počas akcií 

organizovaných pre verejnosť. 

 

 Rada školy  
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     Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorá vyjadruje a presadzuje záujmy 

miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 

školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkcie verejnej kontroly práce vedúcich 

zamestnancov školy. Pracuje podľa svojho plánu, je zostavená podľa zákona č.542/1990 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhlášky MŠ SR č.51/2000 Z.z. o školskej 

samospráve s pôsobnosťou v rámci školy pri ktorej je ustanovená. Zasadá 3x do roka /plán práce 

+ zápisnice/ 

 Rodičovská rada  

 

     Každá trieda má zastúpenie jedného rodiča v Rodičovskej rade. Plenárne ZRPŠ – september – 

triedne schôdzky ZRPŠ 4x za školský rok. Rozvíjaním spolupráce s rodičmi budeme sledovať: 

zlepšenie výsledkov výchovy a vzdelávania detí a ich správanie, modernizovanie materiálno-

technických podmienok školy, Deň otvorených dverí, pomoc rodičov pri organizovaní 

vianočných besiedok, karnevalu, zbery druhotných surovín, spoločenské posedenie, športové 

aktivity, výlety, kurzy, brigády pri úprave školského areálu, informovanosť rodičov  

prostredníctvom žiakov.  

       Spolupráca s CVPPaP Detva, Zvolen, Centrum špeciálno-pedagogického       

 poradenstva v Detve,  

- Realizovať konzultácie ohľadom individuálneho začlenenia žiakov zariadeniami 

poradenstva a prevencie, metodicko-pedagogickým centrom, úradmi práce, 

občianskymi organizáciami, zamestnávateľskými organizáciami, sociálnymi 

partnermi školy, zber záujmov pre potreby ŠVS podľa harmonogramu, 

koordinácia spolupráce rodiny a školy. 

 

  Základná umelecká škola   Hriňová 

Spolupráca prebieha formou zabezpečenia voľno časových aktivít v priestoroch školy  v  

Hriňovej odbornými pedagogickými zamestnancami v oblasti umenia. 

Jedným zo znakov tzv. dobrej školy je silné zapojenie rodičov a ich podpora. Našou 

snahou je vtiahnuť do školského diania a riadenia čo najviac rodičov a miestnu komunitu ešte 

intenzívnejšie, aby boli zohľadňované ich požiadavky v súlade s platnou legislatívou a potrebami 

žiakov, ako aj s kultúrou našej školy. Pri budovaní étosu našej školy pritom vychádzame z 

hodnôt:  

Spolupráca  (partnerstvo, súčinnosť, vzťah, ).  
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Tolerancia  (znášanlivosť, zmierlivosť, zhovievavosť, akceptácia odlišností – rasa,  

národnosť, viera, ideológia, zdravotný postih, odlišný názor... ).  

Sloboda, zodpovednosť (slobodným výberom možností preberá človek 

zodpovednosť za svoj výber).  

Dôvera  (predpoklad , že vývoj a konanie sa bude diať v rámci spoločenských hodnôt 

a morálnych predstáv, otvorená komunikácia...).  

Právo na omyl  (chyba nie je vina, vytvorenie neohrozujúceho prostredia ). 

 

Tieto hodnoty chceme uplatňovať na všetkých úrovniach – vo vzťahu k žiakom, rodičom, 

partnerom školy, kolegom a nadriadeným inštitúciám. 

 

1.7  Materiálno-technické a priestorové  podmienky školy 

       Škola je plno organizovaná, jej materiálne a technické vybavenie umožňuje napĺňať školský 

vzdelávací program z hľadiska uplatňovania inovatívnych foriem a metód vyučovania 

i požiadaviek na delenie tried na skupiny .  

Školu  tvoria spojené  budovy v tvare písmena „H“ a budova telocvične, ktorá je s ňou 

spojená .   V jednej   z budov sa nachádzajú učebne pre nižšie sekundárne vzdelávanie na prízemí 

a pre primárne vzdelávanie na prvom poschodí.  

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: 

-        7 učební využívaných ako kmeňové triedy 

-        1 učebňa, kabinet a spálňa pre MŠ 

-      telocvičňa  

-      PC učebňa – I.  a II. stupeň 

-         školská knižnica a hudobná trieda          

-         učebňa fyziky a chémie  

-         školská kuchyňa a jedáleň s kapacitou 80 žiakov 

-         1 oddelenie ŠKD 

-         kabinet školského psychológa a výchovného poradcu 

-         kancelária riaditeľa školy 

-         kanceláriu hospodárky  školy 

-         kancelária vedúcej školskej jedálne 

-         1 zborovňu, počítačovú miestnosť pre zamestnancov 

-         miestnosť pre ostatných zamestnancov / školník, upratovačky / 
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-        priestory na zabezpečenie hygieny žiakov a zamestnancov ( soc. zariadenia, sprchy) 

-        ďalšie priestory potrebné na prevádzku školy (archív, sklad učebníc, šatňa) 

-         asfaltové a trávnaté  ihrisko 

 Do roku 2016 sa nám podarilo z rôznych zdrojov získať:  

 interaktívne tabule  

 nábytok do mediálnej učebne a kmeňovej triedy 

 výmena okien na telocvični 

 výmenu dverí na školskej jedálni 

 čiastočnú rekonštrukciu osvetlenia v triedach 

 výukové CD 

 tlačiarne kopírky 

 športové pomôcky 

Priestory školy sú využívané celodenne , okrem vyučovania aj na popoludňajšie aktivity, krúžky, 

tvorivé dielne a pod. 

Nedostatkom a zámerom školy v spolupráci so zriaďovateľom je : 

 oprava – rekonštrukcia /náter/ strechy 

 výmena okien a zateplenie budovy 

 rekonštrukcia ďalšieho osvetlenia v triedach 

 výmena podlahových krytín v triedach a spoločných priestorov 

 výmena a zmodernizovanie školského nábytku 

 

1. 8   Škola ako životný priestor 

         Prostredie školy je veľmi významný a formujúci činiteľ deti. Z vlastných zdrojov sa teda 

pravidelne uskutočňujú úpravy interiéru budov, estetizácia chodieb a tried. Pred budovou školy 

sme vynovili informačné tabule. Na chodbe – prízemie sme vyrobili informačné tabule o činnosti 

školy, úspechoch a zameraní školy a umiestnili víťazné poháre z celoslovenských súťaží našich 

žiakov. 
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          Pri vstupe do budovy školy je umiestnená vo vestibule  pamätná tabuľa PROF. RNDr. 

Milana Kolibara DrSc. , podľa ktorého nesie škola pomenovanie a tiež informačná tabuľa, ktorá 

poskytuje základné informácie o škole, o profilácii školy. V priestoroch chodieb sú nástenky 

určené na prezentáciu aktivít žiakov a o reprezentácii žiakov. 

        Hlavným výchovným zámerom školy je budovanie priateľskej atmosféry a dôvery medzi 

žiakmi navzájom, pedagógmi a žiakmi. Zmenou postojov zamestnancov školy a s pomocou 

rodičov sa snažíme dať škole kredit kvalitnej školy, ktorá má pevné postavenie v regióne. 

         Na škole prebiehajú zmeny smerujúce ku skvalitneniu života žiakov, zamestnancov školy, 

k humanizácii školského prostredia v duchu tolerancie, priateľstva a rešpektovania vzájomných 

práv.    

           Pozorovaním a monitorovaním správania žiakov sa snažíme predchádzať všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu a xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  

      Škola má vypracovanú Stratégiu školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov. 

 Výchova k ľudským právam je usmerňovaná tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného procesu podpory ľudských práv a aby podporovala hodnoty človeka. 

       Rozvrh školy je zostavovaný v súlade s psycho-hygienickými zásadami, v triedach je 

primeraný počet žiakov. Pedagogický dozor počas prestávok zabezpečujú pedagogickí 

zamestnanci školy. 

Vytváranie pozitívnej klímy  

Pozitívnu klímu pokladáme za jednu z najdôležitejších podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Jej 

monitorovaniu a vyhodnocovaniu budeme venovať pozornosť v rámci evalvácie a autoevalvácie 

školy, a to hospitačnou činnosťou vedenia školy, dotazníkmi a anketami pre rodičov, žiakov, 

učiteľov, rozhovormi so žiakmi, seba hodnotiacimi rozhovormi, konzultáciami s výchovným 

poradcom a školským pedagógom. Zameriame sa na dodržiavanie dohodnutých hodnôt vo 

vzťahu ku všetkým subjektom (žiak, rodič, učiteľ, partnerská inštitúcia...) 

Budeme požadovať:  

 

 Vo vzťahu učiteľ – žiak :  

       - vzájomná úcta a rešpekt,  

       - osobný príklad,  

- pozitívne hodnotenie, povzbudenie, vyjadrenie dôvery,  

- rešpektovanie individuality žiaka,  

- hodnotenie podľa kritérií,  

- partnerstvo (učiteľ facilitátor),  
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- poskytnúť žiakovi šancu zažiť úspech,  

- vecná spätná väzba (popisná, nie emocionálna).  

 

 Vo vzťahu učiteľ – učiteľ:  

- vzájomná úcta a rešpekt,  

- spolupráca,  

- akceptácia odlišného názoru,  

- rovnosť a rovnoprávnosť.  

 

 Vo vzťahu učiteľ – rodič:  

- vzájomná úcta a rešpekt,  

- dôvera,  

- akceptácia odlišného názoru,  

- partnerstvo a spolupráca,  

 

 Vo vzťahu žiak – žiak:  

- rovnoprávnosť,  

- rešpektovanie individuality a odlišnosti,  

- vzájomná pomoc a spolupráca,  

- priateľské správanie, vzájomná úcta,  

 

Od učiteľov očakávame, aby:  

- poskytli žiakovi priestor na vyjadrenie názoru,  

- viedli žiakov k samostatnosti, iniciatíve,  

- viedli žiakov k sebapoznaniu a sebahodnoteniu,  

- motivovali žiakov k učeniu sa a aktivite,  

- tvorili spoločne so žiakmi pravidlá správania sa,  

- viedli žiakov k zodpovednosti za úspechy a neúspechy v práci,  

- viedli žiakov k úcte k pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom školy a k 

spolužiakom,  

- viedli žiakov k zodpovednosti za čistotu a estetiku prostredia,  

- viedli žiakov k zodpovednosti za osobný i školský majetok,  

- vyhýbali sa emocionálnemu hodnoteniu žiakov (náklonnosť, ponižovanie, urážky...),  

- vhodne reagovali na prejavy diskriminačného správania,  

- zabezpečili vhodnými aktivitami prevenciu agresivity, arogancie a vulgárnosti žiakov, 

vzniknuté priestupky riešili v súlade so školským poriadkom a platnou legislatívou,  

 

Zásady tvorby pozitívnej klímy:  

 

1. vytvárať priateľskú, podporujúcu, podnecujúcu atmosféru,  

2. pozitívnym hodnotením rozvíjať sebaúctu a sebadôveru žiakov,  
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3. využívať také formy, metódy učenia a úlohy, ktoré dajú žiakovi možnosť zažiť úspech,  

4. uprednostňovať vnútornú motiváciu pred vonkajšou,  

5. budovať vzťahy na vzájomnej dôvere (osobný záujem o pokrok každého žiaka...),  

6. rešpektovať multikultúrne rozdiely a individuálne potreby žiakov,  

7. vytvárať inkluzívne prostredie:  

- diferencované úlohy,  

-  prispôsobenie pracovného tempa,  

-  striedanie metód a foriem vyučovania,  

-  sloboda pri výbere úlohy, partnera pre spolupráci, formy prezentácie....  

-  spojenie vyučovania s reálnymi životnými potrebami,  

-  spolupráca so špecialistami - odborníkmi a rodičmi,  

-  hodnotenie podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP v      

bežných ZŠ,  

           -  vzdelávanie učiteľov v oblasti práce s integrovanými žiakmi.  

      

1. 9  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní 

        Právny systém Slovenskej republiky vo svojich zákonných normách zabezpečuje pre 

zamestnancov a žiakov bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Tieto normy sú záväzné.  

Škola zaručuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky pre žiakov aj zamestnancov v 

priestoroch na vyučovanie aj v priestoroch na využívanie voľného času. Zákon o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci ustanovuje aj všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich 

vznik pracovných úrazov a iných poškodení zdravia, ktoré akceptujeme a našou snahou je vylúčiť 

nebezpečenstvá nielen vydávaním pokynov na zaistenie bezpečnosti, ale aj zlepšovaním 

pracovných podmienok. Úrazom sa snažíme predchádzať tým, že pravidelne uskutočňujeme: 

 

 poučenia o bezpečnosti v škole aj mimo nej sa realizujú v prvých dňoch začiatku 

školského roka  (zápis v triednej knihe) vyžadujúcich zvýšenú pozornosť  

 žiaci bývajú na triednických hodinách a pred vstupom do odborných učební 

pravidelne poučení o dodržiavaní bezpečnosti na vychádzkach a exkurziách, v škole 

v prírode, na plaveckom a lyžiarskom výcviku, ale aj o správaní sa v telocvični  

a všetkých odborných učebniach.  

 na začiatku školského roka aktualizujeme školský poriadok a podľa potrieb ho 

inovujeme aj v priebehu roka 

 akcie mimo budovy školy sa so žiakmi uskutočňujú len po informovanom súhlase 

zákonných zástupcov  

 

Konajú sa bezpečnostné školenia zamestnancov v zmysle platnej legislatívy:  
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 pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov sa uskutočňuje v mesiacoch 

august, september pravidelné preškolenie z oblasti BOZP, PO s dvojročným cyklom 

preverenia vedomostí 

 vykonávajú sa kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov,  

 revízie elektrických a protipožiarnych zariadení, 

 ochranné prostriedky pre zamestnancov  

 pre začínajúcich zamestnancov sa uskutočňujú vstupné školenia. 

 

Dodržiavanie psycho-hygieny žiakov zabezpečuje aj pevný rozvrh hodín. Vyučovanie sa 

začína o 7.45 h., pre žiakov navštevujúcich ŠKD je služba poskytovaná od 11,15 h.  Žiaci sa po 

príchode do školy prezúvajú v priestoroch na chodbe pred triedami. Počas prestávok dohliada na 

ich bezpečnosť a poriadok dozor, ktorý je určený na začiatku školského roka, učitelia 

zabezpečujú dozor aj v priestoroch školskej jedálne. Žiaci nesmú počas vyučovacieho času 

opustiť budovu školy bez sprievodu rodiča alebo ich písomného oznámenia. Žiakov z ŠKD 

odvádza v stanovenom čase do šatne a odovzdáva rodičom poverená osoba.  

Stravovací režim žiakov zabezpečuje vlastná školská jedáleň (obedy, desiaty).  

Škola dodržiava postup riešenia školských úrazov podľa platnej legislatívy, vedie 

evidenciu úrazov a podľa rozsahu informuje Krajský školský úraz. Žiaci sú poučení o správaní sa 

pri úraze, jeho nahlásení a písaní správy. Škola má vybavenú lekárničku na ošetrenie bežných 

poranení, pri vážnejších úrazoch zabezpečí prevoz žiaka k lekárovi a kontaktuje zákonných 

zástupcov dieťaťa.  

Ak zdravotný stav dieťaťa nedovoľuje žiakovi absolvovať vzdelávanie v oblasti telesnej 

výchovy, požiada jeho zákonný zástupca na základe odporúčania lekára o oslobodenie od telesnej 

výchovy. Ďalej sa postupuje podľa interných školských predpisov.  

Pri organizovaní hromadných školských podujatí postupujeme podľa platného zákona o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ďalších vyhlášok o zotavovacích podujatiach. 

Žiaci sú na obdobie realizácie týchto aktivít poistení. O možnosti poistenia osobných vecí 

(školských potrieb, oblečenia, obuvi...) sú písomne informovaní zákonní zástupcovia dieťaťa na 

začiatku školského roka.  

Školská budova je vybavená hasiacimi prístrojmi, má určené únikové východy v prípade 

ohrozenia. Na zábradlí pri schodisku sú bezpečnostné zarážky, rohy schodov a zdravie 

ohrozujúce zariadenia označené žltou farbou.  

V škole sa pravidelne vykonávajú predpísané revízie elektrických zariadení, 

bleskozvodov,  elektro rozvodov, plynových zariadení, športového náradia a zariadenia, hasiacich 

prístrojov a požiarnych hydrantov. Zistené nedostatky sú odstraňované.  
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Výchovno–vzdelávací proces prebieha z hľadiska bezpečnosti v súlade s platnou legislatívou, 

čo zabezpečuje vedenie školy a bezpečnostný technik Ing. H. Gesse. 

Nedostatky zistené kontrolnými orgánmi sa odstraňujú   na základe opatrení uložených 

kontrolným orgánom.   

 

 

 

  Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou M. Kolibiara 

v Detvianskej Hute, vychádza z celkovej charakteristiky školy, jej kladov a záporov,  

podmienok na vzdelávanie žiakov, pedagogického zboru, postavenia školy v regióne, 

vybavenia školy, zloženia žiakov, sociálneho prostredia a záujmov žiakov. 

2.1. Pedagogické princípy školy /vlastné ciele výchovy a vzdelávania / 

 

Školský vzdelávací program našej školy umožní všetkým žiakom získať dostatočné 

všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké 

odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Umožní rozvoj kľúčových 

spôsobilostí každého žiaka tak, aby mohol uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, 

rodinnom a osobnom  živote. V súlade so štátnym vzdelávacím programom si žiaci našej školy 

osvojujú:  

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa,  

- sociálne komunikačné spôsobilosti,  

- spôsobilosti riešiť problémy,  

- občianske spôsobilosti,  

- sociálne a personálne spôsobilosti,  

- spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry,  

- spôsobilosti uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky,  

- digitálnu spôsobilosť,  

- spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti.  

rozvíjať sa podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech ( tri učebné varianty v 5. 

ročníku, individualizácia vzdelávania, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a žiakov so športovým nadaním ). Nezabúdame v ňom ani na výchovu. 

Považujeme ju za rovnocennú zložku vzdelania. Žiakov chceme vychovávať v duchu 

humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať z nich slušných, pracovitých, 

zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.  

 

2.2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
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Zameranie školy je postavené na 6. pilieroch . Vychádza z akceptácie základných pedagogických 

dokumentov, predovšetkým štátneho vzdelávacieho programu, z tradícií, doterajšej orientácie 

školy a z požiadaviek rodičov žiakov školy. Jeho filozofia napĺňa víziu nášho školského 

vzdelávacieho programu – byť modernou a tvorivou školou, ktorá pripravuje pre úspešný život a 

v ktorej žiaci žijú svoj aktívny život.  

 

2.2.1. Kvalitné jazykové vzdelanie  

Každý z nás si uvedomuje potrebu a význam kvalitného jazykového vzdelania. Dobré osvojenie 

cudzieho jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať v budúcnosti k zvýšeniu 

jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon v uplatnení sa na trhu práce. S 

cieľom zabezpečiť žiakom kvalitné jazykové vzdelanie realizujeme na škole nasledovný model 

vyučovania cudzích jazykov:  

- ISCED 1 – cudzí jazyk začíname učiť v rámci voliteľných hodín už od 3. ročníka, od tretieho 

ročníka sa ho žiaci učia ako povinný predmet ŠVP. 

- ISCED 2 – na druhom stupni od 5. ročníka zriaďujeme triedu s jazykovým zameraním a 

rozširujeme hodinovú dotáciu vyučovania  druhého cudzieho jazyka v porovnaní so štátnym 

vzdelávacím programom. Aj v triedach so športovým a všeobecným zameraním posilňujeme 

časovú dotáciu pre vyučovania cudzieho jazyka. Záujem  žiakov o štúdium cudzieho jazyka 

podporujeme i formou záujmového vzdelávania, mimo vyučovacími školskými podujatiami, či 

zapojením najtalentovanejších žiakov do predmetových olympiád.  
 

V tejto oblasti nezabúdame samozrejme ani na materinský jazyk – slovenčinu, zvlášť, keď tento 

školský rok je zameraný na rok čitateľskej gramotnosti. Zvýšili sme časovú dotáciu v 2.- 4. roč., 

a 7. roč.  Uvedomujeme si, že je to predmet, vo vyučovaní ktorého sa najvýznamnejšie rozhoduje 

o gramotnosti človeka, o jeho predpokladoch ústne i písomne komunikovať a s porozumením 

čítať.  

 

2.2.2. Počítačová a informačná gramotnosť  

 

Digitálne kompetencie patria medzi najdôležitejšie kľúčové kompetencie, ktoré definuje 

Európska komisia v Európskom referenčnom rámci. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka 

pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Našim cieľom je, aby všetci absolventi školy boli 

digitálne spôsobilí. Chceme zvýšiť informačnú gramotnosť  žiakov školy v práci s informačnými 

a komunikačnými technológiami za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa, naučiť ich 

komunikovať prostredníctvom PC. Na realizáciu daného cieľa budeme využívať všetky možnosti, 

ktoré nám poskytujú učebné plány ( rozšírenie hodinovej dotácie predmetu Informatika ), ďalej 

realizáciu národného projektu Infovek a Otvorená škola – IKT a formu záujmového mimo 

vyučovacieho vzdelávania žiakov zameranú na prácu s počítačom a internetom, či zapojením 

žiakov do súťaží na báze informatiky a digitálnych kompetencií. 

 

2.2.3. Práca s rôznymi zdrojmi informácií  
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Epocha informačnej revolúcie, v ktorej žijeme, vyžaduje od nás čo najlepšiu orientáciu v nových 

informáciách. Dnes sa nedá naučiť všetko naspamäť a preto je naším zámerom, okrem uţ 

spomenutej digitálnej gramotnosti, naučiť žiakov pracovať s informáciami. Vedieme ich k tomu, 

aby si vedeli potrebné informácie nielen vyhľadať, ale i overiť a porovnať. Vzdelávacie stratégie, 

ktoré v škole používame ( najmä projektové vyučovanie, tvorba a prezentáciu projektov ) 

vyžadujú používanie viacerých zdrojov informácií, ako sú učebnice, encyklopédie, internet, 

odborné časopisy a pod.  

 

 

2.2.4. Individualizácia vzdelávania  

 

Naším poslaním nie je učiť jednotlivé predmety, ale deti. Východiskom a cieľom našej práce sú 

žiaci. Naším zámerom nie je prispôsobovať deti učivu, ale naopak učivo, učebný variant podávať 

s maximálne možným zohľadnením individuálnych potrieb jednotlivých žiakov ( podľa stupňa 

rozvoja poznávacích schopností, zamerania žiakov, ich záujmu o štúdium na jednotlivých typoch 

stredných škôl ), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s 

nadaním.  

 

2. 2.5. Vzdelávanie v súvislostiach  

 

Zmyslom práce učiteľov školy nie je len odovzdávanie izolovaných informácií. Chceme, aby naši 

žiaci o obsahu vzdelávania premýšľali, aby hľadali súvislosti a to nielen v rámci jedného 

vzdelávacieho predmetu. Chceme, aby aktívne objavovali medzi predmetové vzťahy a aplikovali 

teoretické poznatkov v praktickom živote.  

 

2.2.6. Rozvoj športového nadania  

 

Naša škola má niekoľkoročné skúsenosti s prácou so športovo talentovanými žiakmi.  V každej 

triede od prvého po deviaty ročník je posilnená hodina TSV.  Naša škola je zameraná na bežecké 

lyžovanie, vyhľadávanie športových talentov, každodenná školská a mimoškolská práca s nimi. 

Žiaci sa pravidelne a úspešne absolvujú preteky SP v bežeckom lyžovaní organizované bežeckým 

úsekom SLA. 

Na telesnú a športovú výchovu máme na škole vytvorené dobré podmienky ( 2 telocvične, 

vonkajší športový areál a kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy s trénerskou kvalifikáciou ). 

 

 

 

 
Silné stránky školy    S        

- stabilizovaný pedagogický kolektív 

a vysoká odbornosť pedagogických  

 
Slabé stránky školy          W       

- čiastočné pretrvávanie klasických postupov vo 

vyučovaní ,    

Swot analýzy – formulácia silných a slabých stránok školy 
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zamestnancov, 

- možnosti odborného rastu v rámci školy,           

- práca s talentovanými žiakmi 

- starostlivosť  o žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

- propagácia a prezentácia školy na verejnosti, 

- školská knižnica 

- aktivity celospoločenského charakteru  

- možnosti rozvíjania kľúčových kompetencií 

v oblasti IKT 

- školská knižnica 

- aktivity celoškolského charakteru orientujúce sa 

na spoluprácu s verejnosťou, 

- možnosť rozvíjania kľúčových kompetencií 

v oblasti IKT, 

- projektové aktivity a úspešnosť v projektoch 

- podmienky vytvárané pre rozvoj športovej 

zdatnosti 

- vedenie a úspešnosť oddielu bežeckého 

lyžovania 

- školské akcie a aktivity, 

-     nedostatočné vybavenie interaktívneho softvéru, 

-      Spojené ročníky v primárnom vzdelávaní 

-      zariadenie a vybavenie odborných učební 

pomôckami, 

-      zariadenie a vybavenie tried, 

- slabšia aktivita pri zapájaní sa do projektov 

v malých grantoch 

Príležitosti         O            
- skvalitnenie výučby s využívaním IKT, 

- skvalitnenie výučby cudzích jazykov 

- využívanie progresívnych a efektívnych foriem 

vyučovania, 

- zintenzívnenie spolupráce s rodičmi 

 

Hrozby                T 

- nepriaznivý demografický vývoj školy, 

- narastajúci počet detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

 

Program : Podpora a rešpektovanie vzájomných práv, schopností a úspechu každého žiaka 

predstavuje možnosti  ako vzájomnou pomocou, porozumením, rešpektovaním a podporou 

všetkých je možné zvládnuť vzdelávanie v atmosfére istoty, bezpečia, slobody a tolerancie. 

Prioritami školy sú: 

 podporovať aktivizujúce metódy zamerané na samostatnosť a nezávislosť vo 

vzdelávaní a stimulovanie jeho vnútornej motivácie, pozitívne motivovať žiaka, 

 rozvíjať osobnosť žiaka s dôrazom na individualitu dieťaťa, 

 dosahovať čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky, 

 venovať špeciálnu starostlivosť individuálne začleneným žiakom a žiakom so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

 podporovať rozvíjanie zdravého sebavedomia žiakov, ich kreativity, komunikačných 

schopností, talentu, zodpovednosti za vlastné vzdelávanie, 

 viesť žiakov ku spolupráci, k vytváraniu vzťahov, podpore a prosociálnosti. 
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    Naša škola je miesto, ktoré dáva istotu,  bezpečie, pochopenie, radosť    

    a úspech pre   každého : 

 pre žiaka je istotou, bezpečným miestom, základnou vzdelávacou inštitúciou 

a podporou rodiny v oblasti výchovy, 

 pre rodiča je partnerom, kooperátorom v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu 

a osobnostného rastu dieťaťa, 

 pre učiteľa je miestom jeho sebarealizácie, napĺňania pracovných cieľov, pozitívneho 

selfkonceptu a svojho poslania, 

 pre obec centrom vzdelávania, športu, záujmovej činnosti, kultúry a spoločenského 

života. 

 
 

  

 

 

Tolerancia pre nás znamená :  

 Rešpektujeme rozdiely v názoroch, odlišnosti v postojoch a životnú individualitu. 

 Podporujeme slobodu myslenia. 

 Každý má právo byť akceptovaný, bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie 

a pôvod. 

 Uznávame toleranciu ako základ medziľudských vzťahov. 

 Každý má právo cítiť sa v škole bezpečne. 

 

        Vzdelanie pre nás znamená : 

  Každý žiak má právo na kvalitný vzdelávací proces. 

  Žiak má právo zvoliť si vlastnú vzdelávaciu cestu podľa svojich možností     

             a podľa možností školy. 

  Podporujeme rozvoj všetkých stránok žiakovej osobnosti 

 

        Spolupráca pre nás znamená : 

   Preferujeme spoluprácu pred rivalitou . 

   Podporujeme budovanie kvalitných interpersonálnych vzťahov. 

   Všetci sme členmi jedného tímu – tímu našej školy. 

  VZDELANIE               

2.4  FILOZOFIA  NAŠEJ ŠKOLY 

 TOLERANCIA                 SPOLUPRÁCA 

2.5  HODNOTY  NAŠEJ ŠKOLY SÚ : 
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   Záleží nám na každom členovi našej skupiny, ponúkame všetkým rovnaké 

   šance. 

   Spolupráca s rodičmi a možnosť účasti rodičov na výchovno-vzdelávacom    

              procese a celkovom živote školy. 

 

2.6  Kľúčové kompetencie učiteľa ISCED 1,2 

Kompetencie komunikačné a 

interpersonálne 

( spôsobilosti) 

     Indikátory : 

 

  

-   -  poznať a používať rôzne spôsoby    

-      komunikácie,      

-      spoločenské zvyky a správanie sa     

-      v sociálnom prostredí žiakov,     

-      ktorých  pripravuje, učí 

-    vedieť komunikovať so žiakmi 

- byť na praktickej úrovni 

oboznámený s komunikačnými 

teóriami, skupinovou dynamikou 

a pozná ich dôsledky pre jeho 

vlastné počínanie 

-    dokázať dobre komunikovať  a  

 spolupracovať so svojimi kolegami 

 podieľa sa na aktivitách školy,   

-    pozitívne prispievať k činnosti  

     školy 

 -    vedieť komunikovať s rodičmi 

 -    dokázať dobre spolupracovať s   

       partnerskými inštitúciami,    

       partnermi, s ktorými škola  

       spolupracuje a participujú na  

       výchove a vzdelávaní 

-   učiteľ vie, čo sa deje v skupine, ktorú riadi a reaguje     

      na    to 

- vyžaduje zodpovednosť za ich nežiadúce správanie 

vyžaduje, aby sa rešpektovali navzájom 

- prenáša spoluzodpovednosť za atmosféru v skupine 

a oceňuje ich iniciatívu 

- stimuluje spoluprácu so žiakmi a medzi nimi, zaujíma 

otvorený postoj k otázkam žiakov a dáva tým najavo, 

že rozumie tomu, čo hovoria 

- vie popísať a vysvetliť, aké komunikačné vzorce 

a sociálne vzťahy sú prítomné v skupine, v ktorej 

pracuje, a ak je to potrebné – vie čo a ako to môže 

zlepšiť, vie vysvetliť a zdôvodniť svoju prácu so 

skupinami a jednotlivými žiakmi, preukazuje pri tom 

relevantné teoretické a metodické porozumenie. 

- učiteľ pozná faktory utvárania klímy v triede 

- vie efektívne komunikovať v komunite učiteľov 

- dokáže oceňovať personálne zručnosti žiaka 

 

Kompetencie pedagogické  

 a   psychodidaktické 

Indikátory :   
 

- vedieť motivovať žiakov rozvíjať 

svoje záujmy,  vlohy a ambície 

- -    viesť žiakov k zodpovednosti 

-       za   seba navzájom, za svoje 

-       učenie 

- vytvárať žiakom bezpečné učebné 

a  pracovné prostredie 

   -    pozná komunikáciu svojich žiakov, vie ako       

  spolupracujú, rozvíja komunikatívnu     

  a kooperujúcu  komunikáciu 

  -    oceňuje prínos žiakov, je zvedavý na ich    

        nápady  a pravidelne ich chváli 

 -    stimuluje ich zamýšľať sa kriticky nad svojimi     

       názormi a správaním sa 
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- poznať a uvedomovať si svoju  

pedagogickú zodpovednosť 

- vedieť vytvoriť plán a postup 

ako podporovať sociálno-

emočný a morálny vývoj žiakov 

smerom k samostatnosti 

a zodpovednosti 

- vedieť realizovať plán/postup 

- vedieť ho vyhodnotiť, 

-  v prípade potreby upraviť( pre 

jednotlivca, skupinu) 

- identifikovať problémy 

a prekážky v sociálno-

emočnom a morálnom vývoji 

žiakov (poprípade spolu 

s kolegami) 

- mať vedomosti o sociálnom 

a životnom prostredí svojich 

žiakov, o ich základných 

potrebách a ich očakávaniach 

a vie s tým zaobchádzať 

- poznať vývojové teórie, rôzne 

výchovné metódy 

- vedieť, ako si deti podľa 

vývojových stupňov utvárajú 

osobnú identitu a hodnoty a ako 

dávajú svojmu životu zmysel.   

-    analyzuje sociálnu atmosféru  v skupine 

-     podporuje samostatnú spoluprácu žiakov 

-   -     pomáha žiakom pri vytváraní ich profesijnej    

-         identity 

  -     prezentuje svoje vlastné profesijné názory a je si    

vedomý svojej zodpovednosti za ne 

- dokáže akceptovať odlišnosti žiaka bez 

predsudkov     

   a stereotypov 

- akceptuje individualitu každého žiaka 

- pozná a rešpektuje zákonitosti psychického vývoja    

a osobitosti žiaka príslušného vekového obdobia 

- aplikuje metódy a stratégie sociálneho a 

personálneho rozvoja žiaka ( seba poznanie, 

        sebauvedomenie, sebahodnotenie, sebaúcta, 

        sebadôvera, sebaregulácia a sebarealizácia) 

         

- pozná riziká sociálno-patologických javov  

        a formy ich primárnej prevencie 

 

 

     Kompetencie k reflexii a seba- 

zdokonaľovaniu   ( spôsobilosti) 

Indikátory : 

 

-  vedieť analyzovať svoje  

kompetencie na základe  analýzy    

- pracovať na svojom rozvoji a 

zdokonaľovaní 

- dokázať zosúladiť rozvoj svojich   

   schopností a zručností  s programom 

školy a  vnútornými dohodami v rámci 

školského tímu 

-  vedieť na svoj rozvoj využívať   

informácie od kolegov i žiakov 

- dokázať využívať možnosti nielen 

 -  je kritický ku svojej práci, používa evalváciu,   

reflexiu a spätnú väzbu ostatných ku svojmu     

ďalšiemu zdokonaľovaniu 

-  svoje profesijné názory a postoje dáva do súladu 

s filozofiou a identitou školy  

-  vie pomenovať svoje silné a slabé stránky, 

stanovuje si vzdelávacie ciele a systematicky 

    na nich pracuje 

  -   využíva rôzne možnosti ku svojmu ďalšiemu  

  rozvoju – odborná literatúra, účasť na kurzoch 
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formálneho vzdelávania, ale aj 

mentorovania a supervízie 

-  byť oboznámený s aktuálnym   

    vývojom vo svojom predmete, 

-  mať aktuálne informácie 

o spoločnosti relevantné pre jeho 

vyučovanie   

-  byť oboznámený s aktuálnym 

vývojom oblasti pedagogiky a  

didaktiky  

-  mať dostatočné poznatky z  oblasti 

psychológie pre analýzu  vlastnej 

činnosti i pre analýzu  správania 

a učenia sa žiakov    

  a školeniach, inovatívnych projektoch, úlohách 

-    v súlade s programom školy a aktuálnym   

   vývojom vo vzdelávaní dokáže zodpovedať za 

svoje vlastné aktivity a plány ďalšieho 

profesijného rozvoja 

 

Pedagogické stratégie : 

       Výchovno-vzdelávacie stratégie školy sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných 

postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek a možností žiakov a školy 

tak, aby smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu 

absolventa našej školy.   

       Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia a obhajoba výstupov  

a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce.  

Sústreďujeme sa na  celoročné celoškolské aktivity a detské konferencie ( detská konferencia 

v cudzích jazykoch, s tematikou environmentalistiky a pod.) zameraných na rozvoj 

komunikačných a prezentačných zručností žiakov. 

.    Pozornosť je venovaná žiakom z málo podnetného prostredia  a žiakom so špeciálnymi  

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, školským 

špeciálnym pedagógom a školským špeciálnym logopédom.           

       Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy, ako 

najefektívnejšie sa nám javia rovesnícke programy, s ktorými máme veľmi dobré skúsenosti. 

Sústavne budeme pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a 

všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

       Snažíme sa dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. Pedagógovia si všímajú  talentovaných žiakov v jednotlivých oblastiach 

a snažia sa ich rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac chceme preferovať samostatnú 

prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 

       Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné a tímové 

projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov. Dôraz je kladený na 

samostatnosť a zodpovednosť za učenie.  
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ISCED 1 – primárne vzdelávanie / 1. – 4. ročník / 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia:  denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa - 

vzdelávanie prebiehajúce v materských školách 

Spôsob ukončenia štúdia: /1.- 4. ročník / - 1. stupeň základnej školy : 

 Doklad o dosiahnutom vzdelaní:      Vysvedčenie s doložkou  

 Poskytnutý stupeň vzdelania :           primárne 

 

Možnosti ďalšieho štúdia:  na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania, 

výnimočne v nižších ročníkoch gymnázia. 

            Program primárneho vzdelávania /1.stupňa základnej školy/ má zabezpečiť hladký 

prechod vzdelávania  z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom poznávacej 

zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania a vlastných skúseností. Východiskovým 

bodom sú tu aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy a záujmy rozvíjané podľa 

jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny 

úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní 

skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom a s jeho 

bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím. 

   Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu, aby 

každý z nich získal pevný základ  spoločného poznania a zároveň  osobnej      

skúsenosti z vzájomného ohľadu, uznania a úcty. 

Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 

/zdravotných, sociálnych a učebných/ a rozpoznanie a podchytenie potrieb, záujmov 

a schopností /vrátane nadania a talentu/ žiakov. Dôležité je podchytenie so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. /včasná depistáž, diagnostika a korekcia prípadných 

znevýhodnení/ 

Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené 

prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí vedieť, 

že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju. 

 

2.7  Prvý stupeň základnej školy – primárne vzdelávanie – ISCED 1 
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2.7.1      Ciele primárneho vzdelávania 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre dostupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelávania prostredníctvom nasledujúcich cieľov 

školy: 

 Poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania kultúrneho a prírodného 

prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie 

 Umožniť žiakom spoznávať schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy 

spôsobilosti učiť sa  a poznávať seba samého. 

 Podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej skúsenosti a aktívnym riešením problémov 

 Vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť 

/vyberať a rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe seba riadenia a sebareflexie 

 Podporovať rozvoj intrapersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do 

sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať , rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť 

k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu okoliu  

 Viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt 

 Naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať 

 

 

2.7.2   Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecno-vzdelávacieho programu 

ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získaní vzdelaní 1.stupňa je 

vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom 

stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania. výnimočne v nižších ročníkoch gymnázia. 

2.7.3      Profil absolventa ISCED I 

Absolvent primárneho stupňa vzdelávania našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré 

meno škole, má predpoklady, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, vie ústretovo komunikovať a 

spolupracovať na riešení úlohy. Je schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v 

spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, hodnotiť a využívať pri 

učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami.  

Všeobecné znalosti žiaka : 

 všeobecné poznatky a má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti,  

 získané poznatky, vedomosti a zručnosti vie správne vyžiť pri realizácii úloh,  

 vie triediť a spracovať získané informácie a prezentovať ich,  
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 ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho 

vyjadrovania,  

 ovláda jeden cudzí jazyky a má v ňom základné komunikačné zručnosti.  

Osobnostná zrelosť žiaka : 

 uvedomuje si potrebu učenia a je zodpovedný za vlastné učenie, vie si stanoviť ciele,  

 pozná svoje záujmy a rozvíja ich,  

 dokáže hodnotiť svoje konanie, využívať sebahodnotenie na osobný rast,  

 dokáže regulovať svoje správanie (rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské 

práva, akceptuje a toleruje druhých ľudí),  

Pohyb žiaka v spoločnosti : 

 je usilovný, svedomitý, samostatný a čestný,  

 dokáže efektívne komunikovať rečou, písmom, gestom, pohybom a chápať komunikáciu 

druhých, vie sa správať v spoločenských situáciách a na vystúpeniach,  

 učí sa a prehlbuje svoju schopnosť zúčastňovať sa života spoločnosti – dokáže 

kooperovať, uzatvárať kompromisy, dokáže riešiť konflikty,  

 chápe odlišnosti medzi rôznymi kultúrami, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia 

so všetkými národmi, národnosťami a etnikami,  

 vie chrániť prírodu, environmentálne a ekologicky sa správať,  

 je schopný  bezpečne sa pohybovať na ulici.  

Vnímanie žiaka a jeho zručnosti : 

 má schopnosť vnímať umenie, snaží sa porozumieť mu a chápe umelecké prejavy  

 má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia,  

 je schopný osvojené pohybové a športové činnosti uplatniť ako súčasť starostlivosti o 

svoje zdravie.  

KOMPETENCIE  ( spôsobilosti ) 

SOCIÁLNE KOMUNIKAČNÉ 

 

Viesť žiakov ku schopnosti kultivovane komunikovať formou primeranou primárnemu 

stupňu vzdelania, argumentovať, formulovať názor a prijať názor druhých .                                                                 

 

 

     - Učíme žiakov  komunikovať s druhými. 

- Zameriavame sa na rozvoj komunikačných schopností v materinskom i cudzom jazyku. 

- Podporujeme kritiku i sebakritiku. 

- Pripravujeme žiakov adekvátne reagovať na  náročné a ohrozujúce situácie.  

- Vedieme žiakov k empatii a asertivite. 

- Dôraz kladieme na kooperáciu, tímovú hru. 
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- Vyžadujeme od žiakov uplatňovať ústretovú komunikáciu ako základ dobrých  medzi  

ľudských vzťahov. 

- Vytvárame priestor pre možnosť samostatnej  ústnej a písomnej práce, jej prezentácie: 

- projekty, literárne práce, riadené rozhovory. 

- Vo vyučovaní uplatňujeme hranie rolí,  dramatizácie, improvizácie, brainstorming. 
 

Absolvent primárneho vzdelania má v sociálne komunikačnej oblasti osvojené tieto kľúčové 

spôsobilosti:  

- Vie primerane komunikovať  v písomnej  a ústnej forme.    

- Dokáže určitý čas aktívne načúvať, primerane reagovať a vyjadriť svoj názor.    

- Dokáže  čítať s porozumením a následne aplikovať získané informácie z prečítaného vo    variabilných 

úlohách.   

- Má základné jazykové a komunikačné schopnosti z cudzieho jazyka.   

- Rozvíja  kritické myslenie a tvorivosť aj v základnej úrovni mediálnej gramotnosti. 

 

KOMPETENCIE ( spôsobilosti) 

V OBLASTI ATEMATICKÉHO A PRŔODOVEDNÉHO MYSLENIA 

Pripravovať žiakov na využívanie teoretických poznatkov získaných v prírodovedných 

predmetov v praktickom živote.   

- Rozvíjame  schopnosť žiakov objavovať,   pýtať sa, hľadať odpovede, ktoré vedú 

k systematizácii poznatkov. 

-  Podporujeme  zvedavosť žiakov, záujem o globálne celosvetové problémy a etické  

otázky. 

- Vedieme žiakov k používaniu základov prírodovednej gramotnosti na tvorbu vedecky 

podložených úsudkov. 

- Vedieme žiakov k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku. 

- Podporujeme u žiakov environmentálne vnímanie okolia a vedieme ich k ochrane 

životného prostredia. 

Absolvent primárneho vzdelania má v oblasti matematického a prírodovedného myslenia tieto 

kľúčové spôsobilosti:  

- Zapája  sa do riešenia  rôznych praktických  prírodovedných problémov.  

- Rozvíja schopnosť  používať matematické modely logického a priestorového myslenia.  

- Vie používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických úloh. 

KOMPETENCIA ( spôsobilosť) 

V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Viesť žiakov k správnemu využívaniu moderných technológií a k vyhľadávaniu informácií 

v rôznych médiách.      

- Poukazujeme na význam IKT v osobnom  i pracovnom živote. 
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- Podporujeme žiakov k rýchlemu a efektívnemu vyhľadávaniu informácii v rôznych                               

médiách, ich zotriedenie a zjednodušenie a spracovanie prostredníctvom pre osobnú     

i pracovnú potrebu. 

- Učíme bezpečnému a kritickému používaniu    IKT. 

-  Poukazujeme na riziká z otvorenej internetovej siete. 

                         

Absolvent primárneho vzdelania má v oblasti informačnej a komunikačnej  tieto kľúčové 

spôsobilosti:  

- Vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa. 

- Ovláda základy potrebných počítačových aplikácií. 

- Vie používať základné zobrazovacie, zvukové a multimediálne technológie. 

 

KOMPETENCIA  ( spôsobilosť) 

UČIŤ  SA UČIŤ  

Naučiť žiakov techniky efektívneho učenia 

- Pri hodnotení v prevažnej miere využívame pozitívne hodnotenie. 

- Zadávame motivačné domáce úlohy, projektové úlohy. 

- Využívame na vyučovacích hodinách sebahodnotenie žiakov. 

-  Na hodinách jasne stanovíme cieľ hodiny. 

- Učíme žiakov  vyhodnocovať  svoju činnosť. 

- Zadávame žiakom samostatné úlohy. 

- Učíme práci s chybou. 

- Povzbudzujeme žiaka a učíme ho trpezlivosti. 

- Vo vyučovaní sa zameriavame na aktívne  kompetencie, učivo používame len ako 

prostriedok k ich získaniu. 

   

Absolvent primárneho vzdelania má v oblasti učenia sa   tieto kľúčové spôsobilosti:  

- Získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov. 

- Vie prezentovať výsledky svojej práce.   

- Vie hodnotiť svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu, vie rozvíjať svoje záujmy. 

 

KOMPETENCIA ( spôsobilosť) 

RIEŠIŤ PROBLÉMY 

Viesť žiakov k tvorivému mysleniu, k hľadaniu viacerých možností riešenia problému 

a tvorivému mysleniu.                 
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- Vedieme žiakov problémy vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom.  

- Žiakom  ponúkame možnosť riešiť úlohy a situácie s prepojením na praktický život  

- Učíme žiaka definovať problém, vyhodnotiť    ho a nájsť primerané riešenie. 

Absolvent primárneho vzdelania má v oblasti riešenia problémov  tieto kľúčové spôsobilosti:  

- Vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie. 

- Vníma a monitoruje problémové situácie v škole, v rodine  a v najbližšom okolí.  

- Overuje si osvedčené postupy  - algoritmy a aplikuje ich pri riešení problémov. 

 

KOMPETENCIE ( spôsobilosť) 

OSOBNÉ, SOCIÁLNE, OBČIANSKE 

Viesť žiakov k pozitívnemu seba obrazu, uvedomovaniu si svojich silných i slabých        

stránok, spolupracovať v skupine, rešpektovaniu práva svoje i tých druhých.       

- Vedieme žiakov k ochrane fyzického a psychického zdravia . 

- Netolerujeme prejavy agresivity v žiadnej podobe. 

-  Podporujeme žiakov k pomoci druhým. 

-  Vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania spolužiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedodržaní pravidiel triedy či školského poriadku. 

-  Využívame pozitívne vzory na výchovné pôsobenie na žiakov. 

-  Organizujeme podujatia smerom k verejnosti. 

-  Učíme žiakov prichádzať s nápadmi a snažíme sa ich realizovať. 

-  Vytvárame pestrú ponuku záujmovej a športovej činnosti ako protipól nežiaducim 

sociálno-patologickým javom. 

-  Využívame pomoc poradenských zariadení a odborníkov ako sú CVPPaP, PZ, CŠP,                                                    

výchovného poradcu radcu, školského špeciálneho pedagóga 

-  Organizujeme akcie pripomínajúce tradície regiónu, zabezpečujeme účasť žiakov na   

aktivitách obce. 

-  Netolerujeme nekamarátske správanie, hrubé a vulgárne prejavy správania sa žiakov, 

zamestnancov školy. 

-  Podporujeme individuálne začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami do tried. 

- Priebežne monitorujeme vzťahy v triede. 

Absolvent primárneho vzdelania má v oblasti osobnej,  sociálnej a občianskej   tieto kľúčové 

spôsobilosti:  

- Vie nadviazať priateľské vzťahy v rovesníckej skupine. 

- Učí sa aktívne si chrániť svoje fyzické a duševné zdravie. 

- Vie spolupracovať  v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych pravidiel, pozná  svoje    

   práva a povinnosti. Učí sa kontrolovať a regulovať svoje správanie. 

- Uvedomuje si nebezpečenstvá vyplývajúce z rasových predsudkov a rôznych foriem  

  diskriminácie v škole i mimo nej. Vie ako predchádzať nežiaducim javom (záškoláctvo,  
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  agresivita, šikanovanie, užívanie návykových látok ap). 

 

KOMPETENCIE ( spôsobilosti ) 

VNÍMAŤ A CHÁPAŤ KULTÚRU A VYJADROVAŤ SA NÁSTROJMI KULTÚRY 

 

Viesť žiakov vnímať a chápať kultúru, vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, rešpektovaniu 

umenia a kultúry, tradícií.                   

- U žiakov formujeme vedomie, že kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom kultúrnosti 

osobnosti. 

- Podporujeme umeleckú tvorivosť žiakov. 

-  Vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky. 

- Učíme žiakov tolerancii k prejavom iných kultúr. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má v oblasti vnímania a chápania a vyjadrovania sa 

nástrojmi kultúry    tieto kľúčové spôsobilosti. 

-  Správa  sa kultúrne, kultivovane  -  primerane okolnostiam, situáciám.  

-  Vie vnímať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.  

-  Učí sa byť tolerantný a empatický aj k prejavom iných kultúr.  

-  Učí sa byť tvorivý vo variabilných oblastiach, prezentuje svoju prácu. 

 

 

 

 

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie / 5. – 9. ročník základnej školy / 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Primárne vzdelávanie na 1. stupni základnej školy 

Spôsob ukončenia štúdia: / 5.- 9. ročník / - 2. stupeň základnej školy : 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého 

základnou školou 

Poskytnutý stupeň vzdelania :        nižšie sekundárne 

2.8  Druhý stupeň ZŠ – Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2 
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Možnosti ďalšieho štúdia 

pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo 

odborno- vzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie 

(povinnú školskú dochádzku), dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov 

nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu 

 

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie): 

      Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity 

a plynulého prechodu na nižšie sekundárne vzdelávanie. 

           Stupeň vzdelania – ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie  

(5. – 9. ročník) vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni nadväzujúce na primárne vzdelávanie 

pred vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie. Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je 

interdisciplinárny (medzi predmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov 

a rozvoj ich analytických a kritických. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú 

východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. 

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov 

zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v 

súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom – 

vyššom   sekundárnom  vzdelávaní.  

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytovaného základnou školou. Tým splní 

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni. 

 

2.8.1  Ciele nižšieho sekundárneho vzdelania  

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli : 

- primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné 

vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,  

- jasné povedomie národného  a svetového kultúrneho dedičstva,  

- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

   

Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:  

- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,  

- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

- osvojiť  si a využívať efektívne stratégie učenia sa,  

- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí  a spolupráce,   

- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.  



       Školský vzdelávací program  – ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta 369 

                                                          ISCED 1, 2 

 
 

36 
 

 

 2.8.2  Stupeň vzdelania 

        Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní 

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na  vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacom alebo odborno-vzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého 

ukončuje povinné základné  vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni ISCED 

2B môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník. 

Žiak, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C, získava 

osvedčenie o absolvovaní programu základného odborného vzdelávania garantujúceho zaučenie 

v danom odbore, má otvorenú možnosť získať i vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie povinnej 

školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce buď ako pracovná 

sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v štúdiu na úrovni 3C.  

Dosiahnutie tohto  stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou 

pokračovania v ďalšom štúdiu.  

 

2.8.3  Profil absolventa  ISCED 2     

   

Absolvent nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania našej školy by mal svojím  vystupovaním  

robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť 

svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické 

zdravie, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s 

informáciami.  

Všeobecné znalosti žiaka : 

 všeobecné poznatky (kultúrno-spoločenský rozhľad, porozumenie širším súvislostiam 

vývinu sveta, prírody, indivídua, spoločnosti, kultúry, vedy a techniky) mu umožňujú 

samostatne, kriticky a tvorivo myslieť, vnímať dejiny vlastného národa a regiónu vo 

vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín,  

 má poznatky o metódach prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a vie 

diskutovať o prírodných otázkach,  

 vie triediť a spracovať získané informácie a prezentovať ich,  

 ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho 

vyjadrovania,  

 ovláda dva cudzie jazyky a má v nich základné komunikačné zručnosti.  

Osobnostná zrelosť žiaka : 

 uvedomuje si svoje hodnotové hierarchie, zaujíma samostatné a zodpovedné postoje,  
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 je si vedomý svojich kvalít, je zodpovedný za svoj život a schopný vybrať si budúce 

povolanie,  

 dokáže hodnotiť svoje konanie, využívať seba hodnotenie na osobný rast,  

 je zodpovedný za vlastné vzdelávanie, vie si stanoviť životné ciele a stratégie ich 

napĺňania,  

 dokáže regulovať svoje správanie (rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské 

práva, akceptuje a toleruje druhých ľudí).  

Pohyb žiaka v spoločnosti : 

 je sebavedomým a zodpovedným občanom, zastáva vlastné postoje,  

 dokáže efektívne komunikovať rečou, písmom, gestom, pohybom a chápať komunikáciu 

druhých,  

 je schopný zúčastňovať sa života spoločnosti – dokáže kooperovať, uzatvárať 

kompromisy, dokáže riešiť konflikty,  

 chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, uvedomuje si význam tolerantného 

spolužitia so všetkými národmi, národnosťami a etnikami,  

 je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne pristupuje k 

tvorbe a ochrane životného prostredia,  

 má schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov.  

Vnímanie žiaka a jeho zručnosti : 

 má schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chápať umelecké prejavy  

 má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, ovláda 

zásady poskytovania prvej pomoci,  

 je schopný osvojené pohybové a športové činnosti uplatniť ako súčasť starostlivosti o 

svoje zdravie. 

KOMPETENCIE ( spôsobilosť) 

K CELOŽIVOTNÉMU UČENIU 

 

Motivovať žiakov k celoživotnému efektívneho učeniu, viesť ich k osvojovaniu vhodných 

stratégií učenia sa                                                  

 

- Pri hodnotení v zreteľnej prevahe využívame pozitívne hodnotenie.  

- Zadávame motivačné domáce úlohy, projektové   

- Využívame na vyuč. hodinách seba hodnotenie žiakov. 

-  Na hodinách jasne stanovíme cieľ hodiny. 

-  Učíme žiakov  vyhodnocovať  svoju činnosť.  

- Zadávame žiakom samostatné úlohy. 

- Učíme práci s chybou.  

- Povzbudzujeme žiaka a učíme ho trpezlivosti .   
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- Žiakom umožňujeme experimentovať, pozorovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať 

závery.                       

-  Vo vyučovaní sa zameriavame na aktívne  kompetencie, učivo používame len ako 

             prostriedok k ich získaniu.  

- Uplatňujeme individuálny prístup, motivujeme  k učeniu, vytvárame také situácie, aby 

mal  žiak radosť z učenia.  

- Žiakom zadávame  samostatné práce, ktoré si  vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov. 

    

                                                                  

KOMPETENCIE (spôsobilosti) 

SOCIÁLNE KOMUNIKAČNÉ 

Viesť žiakov ku schopnosti  formulovať a obhájiť vlastný názor, diskutovať,  

argumentovať a využívať všetky dostupné informácie.  

-  Učíme žiakov  komunikovať s druhými.  

- Zameriavame sa na rozvoj komunikačných schopností v materinskom i cudzom jazyku.  

- Podporujeme kritiku i sebakritiku .  

- Pripravujeme žiakov adekvátne reagovať na   náročné a ohrozujúce situácie.                                                           

- Dôraz kladieme na zážitkové učenie.  

- Vedieme žiakov k empatii a asertivite. 

-  Dôraz kladieme na kooperáciu, tímovú hru.  

- Vyžadujeme od žiakov uplatňovať ústretovú  komunikáciu ako základ dobrých  medzi  

ľudských vzťahov. 

-  Vytvárame priestor pre možnosť samostatnej  ústnej a písomnej práce, jej prezentácie: 

           projekty, literárne práce, školský časopis,  riadené rozhovory. 

- Vo vyučovaní uplatňujeme hranie rolí,   dramatizácie, improvizácie, brainstorming. 

- Vyžadujeme uplatňovanie znalostí cudzieho  jazyka ( rozvoj komunikácie v cudzom    

    jazyku), a to nielen na vyučovaní, ale aj   na zahraničných exkurziách, poznávacích    

zájazdoch. 

- Uplatňovanie komunikačných schopností   vyžadujeme na spoločenských akciách školy- 

akadémie, konferencie..  

                                                                            

KOMPETENCIE ( spôsobilosti) 

V OBLASTI MATEMATICKÉHO A PRÍRODOVEDNÉHO MYSLENIA 

 

Pripravovať žiakov na využívanie teoretických poznatkov získaných v prírodovedných 

predmetov v praktickom živote.         

- Podporujeme zvedavosť žiakov, záujem o globálne celosvetové problémy a etické otázky. 

- Vedieme žiakov k používaniu základov prírodovednej gramotnosti na tvorbu vedecky 

podložených úsudkov.  
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- Vedieme žiakov k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku. 

- Podporujeme u žiakov vnímanie okolia a vedieme ich k ochrane životného prostredia 

Absolvent primárneho vzdelania má v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

spôsobilosti:  

Zapája  sa do riešenia  rôznych praktických  prírodovedných problémov.  

- Rozvíja schopnosť  používať matematické modely logického a priestorového myslenia.  

- Vie používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických úloh 

 

KOMPETENCIE ( spôsobilosti) 

V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ                         

Viesť žiakov k správnemu využívaniu moderných technológií a k vyhľadávaniu informácií 

v rôznych médiách. 

- Poukazujeme na význam IKT v osobnom i pracovnom živote. 

- Podporujem žiakov k rýchlemu a efektívnemu vyhľadávaniu informácií v rôznych médiách, 

ich zatriedenie a zjednodušenie a spracovanie prostredníctvom IKT pre osobnú i pracovnú 

potrebu. 

- Učíme bezpečnému a kritickému používaniu IKT. 

- Poukazujeme na riziká z otvorenej internetovej siete. 

 

KOMPETENCIE ( spôsobilosti) 

PRACOVNÉ    

Viesť žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pomôcť im orientovať sa na trhu 

práce a vedieť reálne  posúdiť vlastné  

- Vedieme žiakov k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri práci. 

- Vyžadujeme u žiakov zhodnotenie vlastnej práce  a práce spolužiakov, podávanie návrhov na 

zlepšenie vlastnej práce a práce spolužiakov. 

- Vedieme k vytváraniu vlastného životného prostredia a jeho úprave v triede a areáli školy. 

- Ak je to možné miesto modelových situácií vedieme žiakov k riešeniu 

- Kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime, dôsledne vedieme žiakov k dodržiavaniu 

stanovených povinností a záväzkov. 

KOMPETENCIE ( spôsobilosť) 

RIEŠIŤ PROBLÉMY 

Viesť žiakov k tvorivému mysleniu k hľadaniu viacerých možností riešenia             

problému a tvorivému mysleniu.    
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- Vedieme žiakov problémy vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom. 

- Žiakom ponúkame možnosť riešiť úlohy a situácie s prepojením na praktický život. 

- Učíme žiaka definovať problém, vyhodnotiť ho a nájsť primerané riešenie. 

- Žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalosti viacerých vyučovacích 

predmetov a využitie praktických zručností. 

- Umožňujeme žiakom vytvárať hypotézy, pozorovať rôzne javy, hľadať vysvetlenie, 

uskutočňovať pokusy, overiť výsledky riešenia a zvážiť jeho uplatnenie v praxi. 

 

KOMPETENCIE ( spôsobilosť) 

OSOBNÉ, SOCIÁNE, OBČIANSKE 

 

Viesť žiakov k pozitívnemu seba obrazu,  uvedomovaniu si svojich silných i slabých       

stránok, spolupracovať v skupine, rešpektovať práva svoje i tých druhých.       

- Vedieme žiakov k ochrane fyzického i psychického zdravia. 

- Netolerujeme prejavy agresivity v žiadnej podobe. 

- Podporujeme žiakov k pomoci druhým. 

- Vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania spolužiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedodržaní pravidiel triedy, či školského poriadku. 

- Využívame pozitívne vzory na výchovné pôsobenie na žiakov. 

- Organizujeme podujatia smerom k verejnosti. 

- Učíme žiakov prichádzať s nápadmi a snažíme sa ich realizovať. 

- Vytvárame pestrú ponuku záujmovej a športovej činnosti ako protipól nežiaducim sociálno-

patologickým javom. 

- Využívame pomoc poradenských zariadení a odborníkov ako sú CVPPaP, PZ.CŠP vých. 

poradcu , školského špeciálneho pedagóga. 

- Organizujeme akcie pripomínajúce tradície regiónu, zabezpečujeme účasť žiakov na aktivitách 

obce. 

- Netolerujeme šikanovanie, prejavy xenofóbie, rasizme a intolerancie v správaní žiakov, 

a zamestnancov školy. 

- Podporujeme individuálne začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami do tried. 

- Priebežne monitorujeme vzťahy v triede. 

- Učíme žiakov “fungovať“ v rôznorodom kolektíve. 

 

KOMPETENCIE ( spôsobilosti) 

VNÍMAŤ A CHÁPAŤ KULTÚRU A VYJADROVAŤ SA NÁSTROJMI KULTÚRY 

Viesť žiakov vnímať a chápať kultúru, vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, rešpektovaniu          

umenia a kultúry, tradícií.    

- U žiakov formujeme vedomie, že kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom kultúrnosti osobnosti.  

- Podporujeme umeleckú tvorivosť žiakov. 
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- Vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky. 

- Učíme žiakov tolerancii k prejavom iných kultúr. 

- Formujeme u žiakov hrdosť na vlastnú históriu, spolupatričnosť, národné dejiny. 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania( ISCED2) je založený na kľúčových 

kompetenciách, ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových 

postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť,  dorozumieť sa i 

porozumieť sebe i ostatným, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa  rozvíjať. 

Zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje dosiahnuté i pokračujúce vzdelanie  v pracovnom, 

občianskom, rodinnom i osobnom živote.  

 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania  absolvent nižšieho  

sekundárneho vzdelávania vie :  

- si stanoviť profesijné, prípadne životné ciele a stratégie ich napĺňania na základe 

svojich schopností, záujmov a potrieb,  

-  samostatne vyhľadávať,    triediť, hodnotiť a tvorivo využívať informácie z rôznych 

zdrojov,  

- spoznať a uplatňovať vlastný spôsob učenia,  

- prezentovať sám seba, svoje myšlienky, názory a výsledky svojej práce na verejnosti, 

jeho ústny a písomný prejav v materinskom jazyku je adekvátny situácii a cieľu 

uplatnenia, vie čítať s porozumením,  

- primerane komunikovať najmenej v jednom cudzom jazyku tak, aby dokázal riešiť 

každodenné životné situácie,  

- efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pre získavanie, 

spracovanie a prezentáciu vlastnej práce a rozumie možným spojených s využívaním 

internetu a digitálnej komunikácie,  

- samostatne a tvorivo rieši problémy, hľadá východiská aj v záťažových situáciách,  

- pochopiť základné princípy podnikania, rozumie finančným a spotrebiteľským 

pojmom,  

- uplatniť princípy demokracie ako súlad svojich osobných záujmov so záujmami  

- spoločnosti, v ktorej žije,  

- spoločensky vhodne regulovať svoje správanie, rešpektuje všeľudské mravné 

hodnoty a ľudské práva, ako aj kultúrnu a etickú rôznorodosť,  

- sa zorientovať v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne sa zapája do 

zlepšovania a ochrany životného prostredia,  

- poskytnúť základnú prvú predlekársku pomoc, vie ako sa zachovať pri 

mimoriadnych udalostiach,  

- presadzovať ekologické prístupy pri riešení  globálnych problémov,  

- vnímať umenie, snaží sa mu porozumieť a chráni umelecké prejavy,   
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- spolupracovať v dvojiciach i v tíme, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa 

skupiny,  

- bude schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie,  

- navrhovať riešenia úloh v projektoch, učí sa plánovať a riadiť svoje vzdelanie,   

- zhodnotiť finančné aplikačné  úlohy a projekty vo svojom najbližšom okolí,   

- účinne konať a správať  i v zmenených podmienkach – mimo školy,  

- vie prijímať víťazstvá i prehry,  

- svojim správaním a výsledkami sa snaží robiť dobré meno škole i svojej rodine. 

 

 

 

Prierezová téma 

 

Predmet 

 

Ciele prierezovej  

témy 

 

Metódy a formy 

 

Organizačné formy 

vyučovania 

 

Osobnostný  

a sociálny  rozvoj 

 

Triednické hodiny 

 

 

Všetky vyučovacie 

predmety  

 

Rozvoj   komunikačných       

a sociálnych   zručností 

ako sa učiť ( 5.6.r) 

prosociálne správanie 

empatia kooperácia (6.r.) 

Psychologický 

výcvik – 

CPPaP  rozhovor 

diskusia 

prosociálne aktivity 

 

kurz 

vyučovacia hodina 

záujmové útvary 

 

Environmentálna 

výchova 

prírodoveda 

geografia 

biológia 

regionálna 

výchova 

etická výchova  

výtvarná výchova 

ochrana životného 

prostredia 

poznávania okolia školy 

poznávanie rastlín a 

živočíchov 

Metódy objavovania 

tvorba projektov  

Výklad 

Aktivity „ Deň 

Zeme“ 

 

Vyučovacia hodina 

Exkurzie 

Úprava okolia školy 

 

Mediálna výchova 

 

Slovenský jazyk 

Informatika 

Etická výchova 

Občianska náuka 

 

 

stratégie kompletného  

zaobchádzania s médiami 

druhy médií 

zodpovedný prístup k 

médiám 

 

reklama  

diskusia 

tvorivé písanie 

nácvik scénok 

 

vyučovacia hodina 

záujmové útvary 

 

Multikultúrna výchova 

 

Slovenský jazyk 

dejepis 

náboženská 

výchova 

občianska výchova 

prírodoveda 

geografia 

 

Spoznávanie iných kultúr 

rešpektovanie odlišností 

výchova k tolerancii 

bez predsudkov 

 

rozhovor 

beseda  

projekty 

kultúrne podujatia 

interaktívne hry 

 

vyučovacia hodina 

mimo vyučovacie 

aktivity 

Projektové dni 

 

Dopravná výchova 

 

samostatný kurz 

telesná výchova 

 

Deti – chodci 

Deti- cyklisti 

Dopravné značky 

Príčiny a dôsledky 

Dopravné nehody 

Prevencia 

 

Riešenie 

simulovaných 

situácií 

Jazdy na bicykli 

Výukové CD 

 

Kurz – dopravné 

ihrisko 

2.9  Prierezové témy  ISCED 1, 2 
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Ochrana  života  a 

zdravia 

Samostatný kurz 

Telesná výchova 

zdravý životný štýl 

riešenie mimoriadnych 

situácií 

zdravotná príprava 

pohyb vo vode 

Prednáška 

Praktické cvičenia 

Didaktické hry 

Škola v prírode 

Praktické cvičenie 

a didaktické hry v 

prírode 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Všetky predmety 
postup pri tvorbe projektu 

zdroje informácií 

vyhľadávanie informácií 

použitie informácií 

Plagátová 

prezentácia 

Výtvarné a písomné 

Spracovanie témy 

 

vyučovacie hodiny 

projektové dni 

záujmové útvary 

 

Regionálna výchova 

a tradičná ľudová 

kultúra 

 

regionálna 

výchova 

regionálne dejiny 

geologické 

zaujímavosti 

Slovenska 

vlastiveda 

 

poznávanie a formovanie 

vzťahu k hmotnému  

a nehmotnému 

kultúrnemu dedičstvu 

Slovenskej republiky 

 

prednáška  

rozhovor  projekty 

kultúrne podujatia 

tvorivé dielne 

 

Vyučovacie hodiny  

Mimo vyučovacie 

aktivity 

 

          Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu 

celkového vzdelávania a sformulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania 

tvorí kultúre dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, 

ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupiny. Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo 

odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa 

utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti a inovácie, ku 

ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný 

vedecko-technický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti, napríklad informačné 

a komunikačné technológie, ktoré každý občan potrebuje k životu, k práci,  ale aj mimo práce, ale 

taktiež aj sociokultúrne obsahy osobnostného rozvoja žiaka, jeho ochrany pred negatívnymi 

sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody a tak ďalej. 

2.10 Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

         Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie individuálne začleneným žiakom s rôznym 

stupňom postihnutia a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci pracujú 

podľa Vzdelávacích programov pre žiakov s jednotlivými stupňami postihnutia. 

         S individuálne začlenenými žiakmi pracuje špeciálna pedagogička na individuálnych  

hodinách.. 

         Pre individuálne začlenených žiakov sa vypracováva individuálny výchovno-vzdelávací 

program ( IVVP ). Vypracuje ho triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnou  pedagogičkou, 

vyučujúcim príslušného predmetu a podľa potreby aj s poradenským zariadením. Vypracované 
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špecifické individuálne úpravy zodpovedajú špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám 

konkrétneho žiaka. 

        Ak je individuálne začlenenému žiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formu vzdelávania v 

jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vyučujúci daného predmetu v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom vypracuje ako súčasť IVVP úpravu učebných osnov konkrétneho 

predmetu. IVVP sa v priebehu školského roka môže upravovať a dopĺňať podľa aktuálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. 

IVVP je súčasťou povinnej dokumentácie individuálne začleneného žiaka v bežnej triede ZŠ. 

Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa špeciálnych výchovno- 

vzdelávacích potrieb a individuálneho tempa. 

IVVP obsahuje: 

 základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces 

 požiadavky na úpravu prostredia triedy 

 modifikácia učebného plánu a učebných osnov 

 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov 

 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka 

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

 požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

                  pomôcok, zabezpečenie servisu odborníkov 

 

2.10.1 Pedagogické zásady pri práci so žiakmi so ŠVVP 

 informovať všetkých vyučujúcich v danej triede o probléme žiaka s dôrazom na 

mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone povolania 

 oboznámiť vyučujúcich so spôsobmi vzdelávania, hodnotenia žiaka a možnosťami 

             úľav 

  vytváranie optimálneho pracovného prostredia a priateľskej atmosféry 

  rešpektovať zvláštnosti a možnosti žiaka 

  využívať špeciálne metódy a formy práce, ktoré sú odporúčané odbornými 

                 pracovníkmi 

 podporovať snahy žiaka pri zlepšení výkonu – udeľovať pochvaly 

 neporovnávať nedostatky s ostatnými 

 zaraďovať prestávky vo vyučovacom procese 

 striedať pracovné tempo a pracovné činnosti 

 oboznámiť spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia 
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V školskom roku  2017/2018  podporný a poradenský servis  žiakom so ŠVPP bude poskytovať : 

Školská poradkyňa / pre psychológiu / :    Mgr. Jana Paprčková 

Poradenské zariadenia :  CVPPaP  Zvolen, Detva 

                                    Špeciálno-pedagogická poradňa Detva,  

 

2.10.2 Výchova a vzdelávanie žiakov a detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

            Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie 

alebo odstránenia handicapov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia ( komunikačné 

schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky ...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich 

schopností 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvárame  žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

   pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňujeme atraktívne edukačné 

              prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo SZP menšín 

  realizujeme programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov rómskych detí so 

             základnou školou 

  organizujeme výlety, exkurzie, podujatia, aby sa ich deti mohli zúčastňovať. 

 

         Pri práci so žiakmi so ŠVVP sa vychádza z platných dokumentov: Zákon č. 245/2008 Z. z.o 

výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole, Vyhláška č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s 

nadaním, Metodický pokyn č. 22/2011 R z 01.05.2011 o hodnotení žiakov ZŠ ( schválený MŠ 

VVaŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 príloha č. 2. a Metodický pokyn č.32/2011 na 

hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 z 01.06.2011 ( schválený 

MŠ VVaŠ SR pod č.: 2011-5237/11861:2-914 

 

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

Je zameraný na 3 oblasti : 

 Hodnotenie žiakov 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 Hodnotenie školy 
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3.1 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.  

 Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných.  

  Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka.  

  Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 

skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského 

roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod). 

 Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou, 

bodmi, percentami, v rámci hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov 

podľa určených kritérií.  

  Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon.  

 Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania a budeme rozvíjať 

seba hodnotenie žiakov.  

 Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme postupovať podľa Metodického 

pokynu č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. Pri hodnotení učebných 

výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do 

úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon v súlade s 

prílohou č. 2 k Metodického pokynu č. 22/2011 – Zásady hodnotenia žiaka so 

zdravotným znevýhodnením začleneného v ZŠ.  

 V 1.- 4. ročníku sa budú klasifikovať známkou všetky vyučovacie predmety: slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatická výchova, prírodoveda, 

vlastiveda, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, náboženská výchova a 

pracovné vyučovanie.  

 V 5. – 9. ročníku sa bude klasifikovať známkou vyučovací predmet: slovenský jazyk a 

literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, , matematika, informatika, dejepis, geografia, 

občianska náuka, fyzika, chémia, biológia, hudobná výchova, výtvarná výchova, výchova 

umením, náboženská výchova telesná a športová výchova, svet práce a technika.  
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 Ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a 

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

vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo 

neabsolvoval. 

 
3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na 

základe:  

  pozorovania (hospitácie), rozhovoru,  

  výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň 

školy a pod.),  

 sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,  

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,  

  hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,  

  vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“),  

  samostatnosť a kreativita,  

  hodnotenia učiteľov žiakmi,  

  spôsobu komunikácie so žiakmi a rodičmi.  

 

 

3.3 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 ŠkVP.  

Dôraz je kladený na:  

  konštatovanie úrovne stavu a 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, 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:  
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  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.  

 

Kritérium pre nás je:  

  spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.  
 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

  dotazníky pre žiakov a rodičov, dotazníky pre absolventov školy,  

  analýza úspešnosti žiakov  

  SWOT analýza 

 

 

3.4 Požiadavky  vzdelávania pedagogických zamestnancov  
 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 

zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti s cieľom 

udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

pedagogickej činnosti. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje v súlade so 

Zákonom 317/2009 Z. z § 35 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do 

jednotlivých kariérnych stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho odborného 

rastu je dominantná úloha školy, pričom je deklarovaná snaha rešpektovať individuálne potreby a 

možnosti konkrétneho zamestnanca a tiež potreby školy ako zariadenia.  

 

Vedenie školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť:  
 

  uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,  

  prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať s IT,  

  priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov o školskom vzdelávacom programe 

a o jeho dopĺňaní,  

  motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,  

  zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.,  

  sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied ako aj z odboru,  



       Školský vzdelávací program  – ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta 369 

                                                          ISCED 1, 2 

 
 

49 
 

 prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny 

učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie a pod.,  

  prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba a dopĺňanie ŠkVP, tvorba 

štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie a pod.,  

  prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.  

 Druhy kontinuálneho vzdelávania:  

 a) Adaptačné vzdelávanie - umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

činností samostatného pedagogického zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním 

študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických 

zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú 

kredity.  

 b) Aktualizačné vzdelávanie - poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na 

udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na 

vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

 c) Inovačné vzdelávanie - umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 

kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Za tento typ 

vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa 

kredity nezískavajú.  

 d) Špecializačné vzdelávanie - zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon špecializovaných činností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

 e) Funkčné vzdelávanie - umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa 

nezískavajú kredity.  

 f) Kvalifikačné vzdelávanie - umožní získať profesijné kompetencie požadované na 

doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu ďalšieho 

aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity, okrem doplňujúceho 

pedagogického vzdelávania.  

Riaditeľ školy zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného 

plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania. Samotný plán 

kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov predmetových komisií a osobných plánov 

profesijného rastu pedagogických zamestnancov. Pri zostavovaní a spracovaní osobných plánov 

profesijného rastu pedagogického zamestnanca významnú úlohu zohrávajú vedúci PK a MZ, ktorí 

by mali najlepšie poznať potreby na rozvoj individuálnej kariéry zamestnanca a následne by mali 

vedieť zosúladiť osobné plány do súboru, ktorý korešponduje s potrebami školy.  
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Školský  učebný plán 

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským  pre primárne vzdelávanie 

skr. 2017/2018 

 

Vzdelávacia 

oblasť  
Vyučovací predmet  

1.  

ročník  

2.  

ročník  

3.  

ročník  

4.  

ročník  
∑  

Jazyk a 

komunikácia  

slovenský jazyk a literatúra  9   8 +1 7 + 1  6 + 3  30 + 5  

anglický jazyk  
     

3  3  6   

Matematika a 

práca  s 

informáciami  

matematika  4 +1 4 +1 4  3 + 2  15 +4  

informatická výchova  
     

1  1  2  

Človek a  príroda  

prvouka  1  2  
  

3  

prírodoveda  
     

1   1   2   

Človek a 

spoločnosť  
vlastiveda  

     
1  1   2   

Človek a 

hodnoty  

etická výchova/náboženská 

výchova  
1  1  1  1  4  

Človek a svet 

práce  
pracovné vyučovanie  

     
1 1  2  

Umenie  

a kultúra  

hudobná výchova  1  1  1  1  4  

výtvarná výchova  2  2   1   1   6  

Zdravie a 

pohyb  

telesná a športová výchova  2 +1 2+1  2 +1 2  8 +3 

pohybová príprava  0  0  0  0  0   

  základ  20  20  23  21  84  

  
voľné (disponibilné) 

hodiny  
2  3  2  5  12  

  spolu  22  23  25  26  96  

  Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín (Vyhláška 320 o základnej škole z 23. júla 2003) 

a) TSV sa v 1. -3. ročníku vyučuje spoločne pre chlapcov a dievčatá . Najvyšší počet žiakov v skupine je 25 ž. 

b) V súčasnosti platné a účinné znenie školského zákona (245/2008 Z. z.) zakotvuje v § 30 ods. 2 možnosť 

organizovať vzdelávanie v základnej škole na prvom stupni aj v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov.- 

spájame 1. a 3. ročník  , 2. a 4. ročník, ktoré sa učia spolu na všetkých vyuč. predmetoch okrem CJ, ktorý vyučujeme 

v 3. a 4. roč. samostatne. 
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                                                       Školský učebný plán 

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským pre nižšie stredné vzdelávanie 

škr. 2017/2018 

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín( Vyhláška 320 o základnej škole z 23. Júla 2008) 

a) TSV na 2. St. ZŠ sa delia na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Ak počet žiakov klesne pod 

12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 

b) Druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka 

Vzdelávacia 

oblasť  
Vyučovací predmet  

ročník nižšie stredné 

vzdelávanie  

 

5.  6.  7.  8.  9.  Ʃ  

Jazyk a 

komunikácia  

Slovenský jazyk  5  5 4 + 1  5  5  24 + 1  

Anglický jazyk  3  3  3  3  3  15 

Druhý cudzí jazyk  0 +2 0 +1 0 + 2  1 + 1  1 + 2  2 + 8  

Matematika 

a práca s 

informáciami  

Matematika  4 + 1  4  4 + 1  4  4 + 1  20 + 3  

Informatika  1  1   1  0,5 +0,5  0,5+0,5 4 + 1  

Človek a príroda  

Fyzika  0  2  1  2  1   6   

Chémia  0  0  2  1 + 1  2  5 + 1  

Biológia  2  1 + 1  2  1  1  7 + 1  

  

Človek a 

spoločnosť  

Dejepis  1  1 +1 1  1   2+1  6 + 2  

Geografia  2  1 + 1  1  1 + 1  1   6 + 2  

Občianska výchova  0  1  1  0,5+0,5 0,5+0,5  3 + 1  

Človek a hodnoty  Etická výchova/ 

náboženská výchova  
1  1  1  0,5+0,5  0,5+0,5 4 + 1  

Človek a svet 

práce  

Svet práce       0,5+0,5  0  0,5+0,5  

Technika  1  1  1 0,5+0,5  0,5+0,5  3,5+0,5  

Umenie  

a kultúra  

Výtvarná výchova  1  1  1  0  0  3  

Hudobná výchova  1  1  1  0  0  3  

Výchova umením  0  0  0  0,5+0,5  0,5+0,5   1 + 1  

Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 

výchova  
2  2  2  2  2  10  

  základ  24  25  26  24  24 123  

  Voliteľné hodiny  3  4  4  6  6  23  

  

  
spolu  27  29  30  30  30  146  
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V. UČEBNÉ OSNOVY  

 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

Obsahujú:  

  Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.  

 Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.  

  Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie 

s inými predmetmi.  

  Požiadavky na výstup.  

  Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

  Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.  

  Hodnotenie predmetu.  

 

Podrobne sú rozvedené v prílohe k ŠkVP.  

 

VI. PRÍLOHY  

 
Súčasťou školského vzdelávacieho programu sú nasledujúce prílohy:  

 
a) Učebné osnovy jednotlivých predmetov ISCED 1  

b) Učebné osnovy jednotlivých predmetov ISCED 2 

c) Stratégia školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov (ISCEDI, ISCED II) 

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/ 

https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7497.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7493.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7494.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf 

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/ 

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7497.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7493.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7494.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf
https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/
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V. UČEBNÉ OSNOVY  

 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

Obsahujú:  

  Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.  

 Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.  

  Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie 

s inými predmetmi.  

  Požiadavky na výstup.  

  Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

  Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.  

  Hodnotenie predmetu.  

 

Podrobne sú rozvedené v prílohe k ŠkVP.  

 

VI. PRÍLOHY  

 
Súčasťou školského vzdelávacieho programu sú nasledujúce prílohy:  

 
a) Učebné osnovy jednotlivých predmetov ISCED 1  

b) Učebné osnovy jednotlivých predmetov ISCED 2 

c) Stratégia školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov (ISCEDI, ISCED II) 

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/ 

https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7497.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7493.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7494.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf 

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/ 

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7497.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7493.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7494.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf
https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/
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