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1  Vymedzenie vlastných cieľov a poslanie výchovy a vzdelávania 
 

1.1 Vlastné ciele 
 

Cieľom je vytvoriť modernú školu postavenú na tradíciách školy, ktorá 

poskytuje základné vzdelanie ţiakom so zameraním na cudzie jazyky, volejbal, 

tvorbu a realizáciu rôznych projektov a rozvíjajúcu talent a nadanie ţiakov 

v mimoškolských aktivitách. 

Ciele školy: 

 udrţiavať a zvyšovať konkurencieschopnosť v sieti škôl, 

 zabezpečiť materiálno-technické podmienky školy, 

 zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru, 

 podporovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov,  ich vedomosti a zručnosti potrebné  

pre ţivot, 

 implementovať čitateľskú a finančnú gramotnosť do vyučovacieho procesu,  

 vyuţívať v edukačnom procese inovačné metódy a formy práce, 

 formovať u ţiakov ucelený názor na svet a vzťah k ţivotnému prostrediu, 

 rozvíjať a podporovať u ţiakov technické vzdelávanie a pracovať s nimi na 

praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním 

alebo s aktuálnymi poţiadavkami na trhu práce, 

 rozvíjať jazykové kompetencie ţiakov tak, aby vedeli pouţívať anglický a jeden 

ďalší cudzí jazyk v beţnom ţivote,  

 podporovať kultúrnu gramotnosť osobnosti prostredníctvom pohybu                 

s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť, 

 spolupracovať s rodičmi ţiakov na úrovni partnerstva. 

 

1.2 Ciele a poslanie výchovy a vzdelania 

Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom 

a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti ţiaka, 

motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, 

sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, za svoj 

rozvoj a tvorivosť. 
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Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov 

celoţivotného vzdelávania sú zamerané na posilnenie výchovnej funkcie školy        

so zámerom:  

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá ţiakom umoţní pokračovať nielen 

v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania ţiakov, 

 rozvíjať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, 

spolupráca a kooperácia, sloboda a zodpovednosť, komunikácia 

a tolerancia, 

 vytvárať u ţiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií, 

 viesť ţiakov k rozvíjaniu kritického myslenia a k vyuţívaniu efektívnych 

stratégií učenia sa, 

 upevňovať u ţiakov zodpovedný prístup k ochrane svojho zdravia, 

 viesť ţiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a 

rešpektovaniu práv iných ľudí.  

 

2  Stupeň vzdelania 
 
ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Primárne vzdelanie ţiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň 

základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou – 

Ţiak získal primárne vzdelanie.  

Profil absolventa primárneho vzdelávania 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, 

pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre 

osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Váţi si seba aj 

druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý 

k potrebám iných. Získal základy pouţívania materinského, štátneho a cudzieho 

jazyka. Aktívne sa podieľa na ochrane a tvorbe ţivotného prostredia. 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 
  

a) sociálne komunikačné spôsobilosti  

- vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou formou 

primeranou primárnemu stupňu vzdelávania, 
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- dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov                    

so spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza            

do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doterajších textov a beţne pouţívaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky v osobnej komunikácii, 

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému 

textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa 

beţných ţivotných situácií; 

b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- pouţíva základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v kaţdodenných situáciách a schopnosť pouţívať matematické 

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie, 

- dokáţe si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

vedú k systematizácii poznatkov; 

 
c) spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

- pouţíva vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení 

sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie pouţívať kreslenie 

a písanie na počítači, 

- dokáţe komunikovať pomocou elektronických médií, 

- rozumie príleţitostiam a moţným rizikám, ktoré sú spojené s vyuţívaním 

internetu a mobilných telefónov; 

d) spôsobilosť učiť sa učiť sa 

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

-  vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom 

učení a v iných činnostiach, 

- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové moţnosti; 

e) spôsobilosť riešiť problémy 

- pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré 

moţnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy 

aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,  
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- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom; 

f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne vyuţíva svoje moţnosti, 

- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové moţnosti, 

- kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 

- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy 

v triede a dobrých medziľudských vzťahov; 

g)  spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 

prostriedky, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a dokáţe sa k nemu vyjadriť, 

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku 

človeka, 

- pozná základné pravidlá etikety, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

 
ISCED 2 – NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELANIE  

Niţšie stredné vzdelanie ţiak získa úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň 

základnej školy . Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou  

Ţiak získal niţšie stredné vzdelanie. 

  

Profil absolventa niţšieho stredného vzdelávania 

Profil absolventa niţšieho sekundárneho stupňa zahŕňa v kľúčových 

spôsobilostiach komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov 

umoţňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa 

a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. 

Vďaka posilneniu predmetov s environmentálnym zameraním vie vyjadriť svoj názor 

v ústnej, písomnej a prezentačnej forme v oblasti ţivotného prostredia. 
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Absolvent niţšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

 
a) spôsobilosť k celoţivotnému učeniu sa 

- je schopný vyuţívať svoje osvedčené stratégie učenia sa, pričom si 

uvedomuje svoje silné a slabé stránky,  

- dokáţe uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných ţivotných 

situáciách, 

- dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoţivotnému učeniu sa; 

b) sociálne komunikačné spôsobilosti 

- dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie, 

- ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí 

v zvolenom cudzom jazyku tak, ţe je schopný na primeranej úrovni rozumieť 

hovorenému slovu, dokáţe sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť 

textom a tieţ tvoriť texty, 

- uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so 

spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do 

kontaktu, 

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie; 

c) spôsobilosť riešiť problémy 
- má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s vyuţitím 

znalostí a schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje 

základné logické operácie, dokáţe uplatňovať vedný prístup pri riešení 

beţných problémov, 

- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť 

si svoje rozhodnutie, je si vedomí svojej zodpovednosti za riešenie problémov 

a uţitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných;  

d) spôsobilosti občianske 

- je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva 

ostatných ľudí, 

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa 

v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti, 

- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti; 

e) spôsobilosti sociálne a personálne 

- dokáţe spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, 

- dokáţe sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory,  
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- dokáţe zvládnuť svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery 

regulovať svoje správanie; 

f) spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- dokáţe pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, pouţívať 

ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, 

- vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 

- pozná základné pravidlá etikety; 

g) spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

- rozvíja a pouţíva matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v kaţdodenných situáciách, 

- má základy prírodovednej gramotnosti; 

h) digitálna spôsobilosť 
- vyuţíva a rozvíja základné zručnosti v oblasti IKT, 

- vytvára jednoduché tabuľky a grafy, 

- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií 

vyuţíva IKT v rôznych predmetoch; 

i) spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových 

projektoch, 

- má schopnosť plánovať a riadiť prácu. 

 
 

3  Vlastné zameranie školy 
 
 

Na základe analýzy potrieb a poţiadaviek trhu práce a analýzy práce školy 

sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko 

máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal čoraz 

vyššiu kvalitatívnu úroveň. 

 
Heslo našej školy je „Vzdelanie – kľúč k budúcnosti Európy“. Preto úlohy 

v edukačnom a mimoškolskom procese sú zamerané na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných učebných programov s cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového 

a programového vyučovania, 
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 zabezpečovať kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka,  

 skvalitňovať výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením  

softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 

informačných technológií, 

 rozvíjať špecifické záujmy ţiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie vo vyučovaní;    

 

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov;  

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahu učiteľ-ţiak-rodič, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi ţiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 

z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy zaloţené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a osobnosti ţiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť ţiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami v zahraničí, 

 presadzovať zdravý ţivotný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít; 

 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými 

školami na princípe partnerstva s cieľom: 

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľno-

časových aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho 

programu, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúseností a poznatky, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými 

útvarmi na zabezpečenie potrieb ţiakov;  

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 vyuţiť materiálno-technický a ľudský potenciál na získanie doplnkových 

finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,   

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy, vysadiť skalky, kríky a stromy. 
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Environmentálne vzdelávanie aplikujeme do edukačného procesu 

prostredníctvom projektov a aktivít z environmentálneho akčného plánu s dôrazom 

na ochranu a tvorbu ţivotného prostredia nášho regiónu. Naším zámerom je rozšíriť 

prierezovú tému Environmentálna výchova o praktické aktivity ţiakov v téme VODA. 

Chceme kaţdoročne obhájiť získaný titul Zelená škola. 

 

3.1 Dlhodobé projekty školy 

Projektová činnosť je pravidelnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie 

projektov sa uskutočňuje v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti od moţností 

daného učiva. Vo vzdelávaní sa veľký dôraz kladie na rozvoj samostatnosti 

a tvorivosti ţiakov, preto sa snaţíme ţiakov zapájať do tvorby nových a práce na uţ 

rozbehnutých projektoch.  

Zelená škola – program poskytuje priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia 

ţiakov a umoţňuje dosiahnuť zmenu v oblasti ţivotného prostredia školy, konkrétne 

v témach Zeleň a ochrana ţivotného prostredia a Voda. 

Medzinárodný týţdeň vzdelávania  - projekt zameraný na záţitkové učenie             

v spolupráci s rodičmi. 

Comenius – školské partnerstvá s cieľom posilniť európsku dimenziu vo 

vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Zapojenie 

sa do partnerstva umoţňuje ţiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť 

motiváciu k štúdiu cudzieho jazyka. 

Škola podporujúca zdravie – projekt podporuje programy EÚ - Školský mliečny 

program a Školské ovocie v spolupráci so ŠJ. 

Zdravie v školách - besedy, pútavé aktivity a programy na podporu telesného 

a duševného zdravia a prevencie civilizačných ochorení v zmysle Národného 

programu podpory zdravia. 

Planéta vedomostí – vzdelávací systém s profesionálne spracovaným digitálnym 

obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a ţiakov, jedinečná 

interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku. 

 

Moja prvá škola - projekt inšpiruje pedagógov 1. stupňa základných škôl na 

Slovensku k inováciám vo vyučovacom procese a k jeho modernizácii. Prepájajú sa 

v ňom moderné didaktické materiály a digitálny vzdelávací obsah z portálu 

www.kozmix.sk. 

 
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí – národný projekt. 
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Druhý krok - pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie prostredníctvom 

výchovno-preventívneho programu.  

Benefičný koncert O umení umením – charitatívny koncert základných škôl pod 

záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. 

Mám rád svoju školu – tematicky zameraná výtvarná súťaţ medzi školami. 

Talenty – koncert zameraný na prezentáciu talentovaných ţiakov. 

Slávnostný zápis ţiakov do 1. ročníka – slávnostná akadémia spojená 

s divadelným predstavením.   

Pasovanie prvákov za čitateľov školskej kniţnice – prezentácia obľúbenej knihy 

prváčika v spolupráci s rodičom. 

Deň matiek – slávnostná akadémia.  

Vianočný jarmok – prezentácia kreatívnych vianočných výrobkov ţiakov a učiteľov. 

 

3.2 Spolupráca s rodičmi a s inými subjektmi: 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou.  

Rodičia sú členmi Rady školy a Rodičovskej rady. Všetci sú informovaní 

o priebehu vzdelávania ţiakov na triednych aktívoch a konzultáciami s vyučujúcimi. 

Majú moţnosť sledovať priebeţné študijné výsledky prostredníctvom internetu . 

Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole triednym dôverníkom a 

o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e-

mailom. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení 

všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. V škole sme 

zriadili konzultačnú miestnosť pre rodičov, kde  sa stretávajú nielen s vyučujúcimi, 

výchovným poradcom, školskou psychologičkou, ale aj s inými rodičmi.  

Rodičia spolu s pedagogickými zamestnancami zaloţili Nadáciu ŠROBÁRIK  

(v súčasnosti transformovaná na neinvestičný fond Šrobárik). Tento fond pomáha 

zabezpečovať nielen učebnice a audiovizuálny materiál na výučbu cudzích jazykov, 

ale aj odbornú a metodicko-pedagogickú literatúru pre učiteľov. Výrazne podporuje aj 

súbor FIJALEČKA nákupom krojov a hudobných nástrojov. 

Školská psychologička a výchovná poradkyňa vykonávajú konzultačnú a 

informačnú činnosti pre rodičov a zákonných zástupcov, poskytujú poradenské 

sluţby v oblasti psychického a kognitívneho vývinu ţiakov.  

Koordinátorka pre prevenciu sociálno-patologických javov spolu so školskou 

psychologičkou uskutočňujú konzultačné a informačné činnosti pre rodičov, priame 

a nepriame intervencie zamerané na rozvoj osobnosti ţiakov pri problémoch 

v správaní - záškoláctvo, šikanovanie, narušené vzťahy v triede.  

 

http://www.druhykrok.eu/SRDCE-NA-DLANI.ppt
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V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania škola 

aktívne spolupracuje:  

 s Policajným zborom a Mestskou políciou v Prešove pri organizovaní besied, 

prednášok,  

 so zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy,  

 s pedagogicko-psychologickou poradňou v rámci preventívnych opatrení, 

 s Prešovskou univerzitou pri zabezpečení pedagogickej praxe a rôznorodých 

výskumných projektov, 

 s MPC v Prešove pri zvyšovaní odborno-metodickej prípravy pedagógov, 

 s predškolskými zariadeniami v blízkom okolí, 

 s kniţnicou P.O. Hviezdoslava a s ABC-centrom voľného času pri organizácii 

súťaţí a olympiád, 

 s Hvezdárňou v Prešove, ktorá realizuje učebné programy a výtvarné súťaţe, 

 s rôznymi telovýchovnými inštitúciami – volejbalový klub Mirad, športovostrelecký 

klub ŠKP Prešov – Sekčov, Karate klub Junior Prešov. 

K poradným orgánom vedenia školy patrí Kolégium Zelenej školy, ktorého členmi 

sú riadiaci, pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci školy a ţiaci. Partnerom školy 

je aj Slovenský zväz ochrany prírody a krajiny v Prešove, Ekocentrum Holá hora 

Prešov, VÚC Prešov – oblasť ţivotné prostredie. 

 

 

4. Dĺţka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

  

4.1  Dĺţka štúdia  

Základná škola Šrobárova 20, Prešov je plnoorganizovanou školou, v ktorej sa plní 

povinná školská dochádzka absolvovaním jednotlivých vzdelávacích stupňov.  

Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy (1. – 4. ročník) – 4 roky  

Niţšie sekundárne vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy (5. – 9. ročník) – 5 

rokov 

 

4.2  Formy výchovy a vzdelávania 

 
Stratégiu vyučovania určujú metódy a formy práce. Ide o výber vyučovacích 

metód, podmienenosť výberu metód vyučovania, moţnosť triedenia vyučovacích 

metód podľa cieľov, učiva, rôznych ciest a spôsobov ako dosiahnuť cieľ 

vyučovacieho predmetu, vyučovacích zásad, foriem práce učiteľa a ţiaka. Dôraz je 

kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.  
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Formy vyučovania podľa typu komunikácie medzi učiteľom a ţiakmi:  

 kooperatívne vyučovanie, 

 projektové vyučovanie, 

 problémové vyučovanie, 

 skupinové vyučovanie,  

 samostatná práca, 

 frontálne vyučovanie,  

 práca v dvojiciach – dialógy,  

 kurzy,  

 vychádzky,  

 exkurzie. 

 

Formy vyučovania podľa typu prostredia:  

 vyučovanie v triede a v špecializovaných priestoroch školy, napr. laboratóriu, 

odbornej učebni, dielni, školskej kniţnici a pod.,  

 vyučovanie v mimoškolských priestoroch - múzeum, galéria, okolie školy, 

divadlo a pod. 

 

Metódy podľa fáz vyučovacieho procesu: 

 Úlohou učiteľa je vzbudiť a udrţať u ţiakov záujem o učebnú činnosť 

prostredníctvom motivačných metód, napr. rozprávanie, rozhovor, 

demonštrácia, aktualizácia obsahu učiva; z výchovných metód pochvala, 

povzbudenie, konštruktívna kritika i metóda sebahodnotenia. 

 Prostredníctvom expozičných metód si ţiaci utvárajú  nové poznatky, 

vedomosti, spôsobilosti, zručnosti, návyky, napr. rozprávanie, opis, 

vysvetľovanie, prednáška, rozhovor, beseda, dramatizácia, hranie rol.  

 Problémové metódy vedú ţiakov k aktivite, tvorí sa vnútorná motivácia 

k riešeniu takýchto úloh, ţiak sa učí organizovať postupnosť svojej práce. 

 Metódami samostatnej práce rozumieme individuálnu prácu ţiaka, napr. 

práca s knihou, štúdium literatúry, samostatné štúdium s vyuţitím techniky. 

 Fixačné metódy pomáhajú spomaliť zabúdanie a posilniť zapamätávanie. 

 

 

 

5 Učebné osnovy 

 
Súčasťou ŠkVP sú učebné osnovy pre kaţdý predmet. Učebné osnovy 

obsahujú charakteristiku predmetu, ciele predmetu, všeobecné a špecifické kľúčové 

kompetencie, prierezové témy, metódy a formy práce, obsahové a výkonové 

štandardy rozdelené podľa tematických celkov, hodnotenie a klasifikáciu predmetu,  

obsah vzdelávania – tematický celok, obsahový štandard, výkonový štandard a 

hodnotenie predmetu. 
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 Učebné osnovy pre 1.,2.,5.,6. ročník vychádzajú z inovovaného ŠVP           

pre primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie v kaţdom predmete okrem anglického 

jazyka v 1. a 2. ročníku a druhého cudzieho jazyka v 5. a 6. ročníku. Pre predmety 

anglický, ruský, nemecký a francúzsky jazyk škola vytvorila učebné osnovy 

rešpektujúc štruktúru vzdelávacích štandardov. 

 V predmetoch matematika a dejepis škola navýšila ich časovú dotáciu o jednu 

hodinu s cieľom rozšíriť a prehĺbiť ich obsah. 

5.1 Začlenenie prierezových tém 

  

Prierezové témy odráţajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom 

na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúţia aj na prehĺbenie základného učiva, 

zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si ţiaci rozšírili 

rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti 

základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania ţiakov a pozitívne 

ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií ţiakov. Prierezové 

tematiky sú rozpracované v jednotlivých predmetoch primárneho a niţšieho 

sekundárneho vzdelávania, v učebných osnovách a tematických výchovno-

vzdelávacích plánoch na celý školský rok. 

 

 

Prierezové tematiky pre ISCED 1 a ISCED 2 
 
Environmentálna výchova 

Cieľom je:  

 chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným 

prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi, 

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom          

k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, 

 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej úrovni, 

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a 

správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu 
ako spotrebiteľa a výrobcu, 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného 
prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať 
svoje názory a stanoviská, 

 vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 
spracúvaní informácií, a prezentácii vlastnej práce. 
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Environmentálny vzdelávací program Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti: 

 schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia; 

 spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne; 

 kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor; 

 byť tvorivý, aktívny a zvedavý; 

 prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Cieľom je:  

 rozvíjať u ţiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 
sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 
osobný ţivot a sebaovládanie,  

 

 naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných, podporovať u ţiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu 
sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, uţívanie návykových 
látok),  

 pomáhať ţiakom získavať a udrţiavať si osobnostnú integritu,  

 pestovať kvalitné medziľudské vzťahy,  

 rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ţivot a spoluprácu.  

 

 

Mediálna výchova 

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je:  

 umoţniť ţiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania          

s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u ţiakov 
spôsobilosť - mediálnu kompetenciu, t.j. zmysluplne, kriticky a selektívne 
vyuţívať médiá a ich produkty, čo znamená viesť ţiakov k tomu, aby lepšie 

poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa        
v ňom orientovali a selektovane vyuţívali médiá a ich produkty podľa toho, 
ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu, 

 vychovať ţiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe 
prijímaných informácií, 

 formovať schopnosť detí a mládeţe kriticky posudzovať mediálne šírené 
posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a 

profesijný rast, ale tieţ ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne 
vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  
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Multikultúrna výchova 

Cieľom je:  

 výchovné pôsobenie zamerať na rozvoj chápania iných kultúr, akceptovanie 
iných kultúr, rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a 
emocionálne pochopenie inej kultúry,  

 dosiahnuť rovnoprávny prístup ku všetkým ţiakom, pochádzajúcim                  

z najrôznejšieho kultúrneho a sociálneho prostredia.  

Predpokladaným výstupom je ţiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu, zvyky, 
tradície, akceptuje ich a dokáţe s nimi spolupracovať. 

 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Cieľom je:  

 pochopiť funkcie dopravy ako riadneho systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi,  

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov ako chodec, cyklista, cestujúci, 
spolujazdec,  

 naučiť ţiakov pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 
bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke 

v praktickom ţivote,  

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

 pochopiť význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu        
v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla.  

Dopravná výchova - je uskutočňuje ako samostatná organizačná forma vyučovania - 
teoretické vyučovanie a praktický výcvik na stálom detskom dopravnom ihrisku         
v mieste sídla školy. 

 

Ochrana života a zdravia 

Cieľom oblasti je:  

 formovať vzťah ţiakov k problematike ochrany nielen svojho zdravia, ale aj 
zdravia a ţivota iných ľudí, 

 poskytnúť ţiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 

 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným     
v prípade ohrozenia zdravia a ţivota, 

 rozvinúť morálne vlastnosti ţiakov tvoriace základ vlasteneckého a národného 

cítenia, 
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 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 
odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaţ náročných ţivotných 
situácií. 

Prierezová téma Ochrana ţivota a zdravia (ISCED I) – sa uskutočňuje ako 

samostatná organizačná forma vyučovania – Didaktické hry jedenkrát ročne        

v trvaní štyroch hodín a Cvičenie v prírode dvakrát ročne v trvaní štyroch rodín. 

Prierezová téma Ochrana ţivota a zdravia (ISCED II) je realizovaná ako 

samostatná organizačná forma vyučovania – Účelové cvičenie dvakrát ročne       

v trvaní piatich hodín spravidla v jeseni v  jari. Účelovému cvičeniu predchádza 

teoretická príprava v rozsahu piatich hodín. 

 

 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Cieľom je, aby si ţiak: 

 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, 

ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti; 

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti 

partnerských vzťahov, manţelstva a rodičovstva; 

 osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového 

správania v kaţdodennom ţivote. 

 

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Cieľom je, aby si ţiak: 

 rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných 

hodnotách svojho regiónu; 

 vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine; 

 rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.  

 

 

6 UČEBNÝ  PLÁN 
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Učebný plán – školský rok 2016/2017 
 

 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník / športová trieda 
nižšie sekundárne vzdelávanie 

ŠVP 
ŠkVP 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 
5. 
ŠT 

6. 
6. 
ŠT 

7. 
7. 
ŠT 

8. 
8. 
ŠT 

9. 
9. 
ŠT 

∑ 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

ŠVP 9,0 8,0 7,0 6,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 

ŠkVP   2,0 2,0 4,0     1,0 1,0     1,0 

Anglický jazyk 
ŠVP   3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

ŠkVP 2,0 2,0   4,0            

Druhý cudzí 
jazyk 

ŠVP          1,0 1,0 1,0 1,0   2,0 

ŠkVP      2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 8,0 

Matematika 
a práca               

s informáciami 

Matematika 
ŠVP 4,0 4,0 3,0 3,0 14,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 19,0 

ŠkVP 1,0 1,0 2,0 2,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 6,0 

Informatika 
ŠVP   1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 3,0 

ŠkVP          0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 1,0 

Človek a 
príroda 

Prvouka 
ŠVP 1,0 2,0   3,0            

ŠkVP                 

Prírodoveda 
ŠVP   1,0 1,0 2,0            

ŠkVP                 

Fyzika 
ŠVP        2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 

ŠkVP              1,0 1,0 1,0 

Chémia 
ŠVP          0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,5 

ŠkVP          0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 

Biológia 
ŠVP      2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 

ŠkVP          1,0 1,0     1,0 
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Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda 
ŠVP   1,0 1,0 2,0            

ŠkVP    1,0 1,0            

Dejepis 
ŠVP      1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 6,0 

ŠkVP        1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   3,0 

Geografia 
ŠVP      2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 

ŠkVP          1,0 1,0 1,0 1,0   2,0 

Občianska náuka 
ŠVP        1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

ŠkVP                 

Človek a 
hodnoty 

Etická 
výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

ŠkVP                 

Človek a svet 
práce 

Pracovné vyučovanie 
ŠVP    1,0 1,0            

ŠkVP                 

Technika 
ŠVP      1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5   3,0 

ŠkVP                 

Svet práce 
ŠVP          0,5 0,5 0,5 0,5   1,0 

ŠkVP                 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná výchova 
ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     3,0 

ŠkVP                 

Výtvarná výchova 
ŠVP 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0    1,0 3,0 

ŠkVP                 

Výchova umením 
ŠVP            1,0 1,0   1,0 

ŠkVP                 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

ŠVP 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

ŠkVP                 

Športová príprava 
ŠVP       3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 15,0 

ŠkVP                 

Spolu: základ a disponibilné hodiny  23,0 23,0 25,0 26,0 97,0 27,0 30,0 29,0 32,0 31,0 34,0 30,5 33,5 27,5 32,5 145 



 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

Učebný plán v školskom roku 2016/2017 platí pre 1.,2.,5. a 6. ročník: 

 Celkový počet hodín v ročníku je presne daný. 

 Obsah učiva je rozvrhnutý minimálne na 33 týţdňov.  

 Trieda sa môţe deliť podľa platnej legislatívy.  

 Vyuţitie 2 voliteľných hodín v rámci ISCED I v 1.,2. ročníku je:  

- anglický jazyk: 2 hodiny,  

 Vyuţitie 3 voliteľných hodín v rámci ISCED II v 5., 6.ročníku v klasických 

triedach je nasledovné:  
- druhý cudzí jazyk: 2 hodiny,  

- matematika: 1 hodina, 
- dejepis 6.ročník: 1 hodina. 

 V 5. a 6.ročníku je trieda so športovou prípravou (telesná výchova: 2 

hodiny, športová príprava: 3 hodiny).  

 Anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka. V prvom ročníku sa anglický jazyk 

delí na skupiny.  

 V predmete anglický jazyk - 5., 6. ročník sa trieda delí na dve skupiny.  

 V predmetoch nemecký a ruský jazyk v 5., 6.ročníku sa trieda delí na dve 
skupiny.  

 V predmete informatika v 5.,6. ročníku sa trieda delí na dve skupiny.  

 Predmet technika sa v 5., 6. ročníku delí na dve skupiny.  

 Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboţenská výchova alebo 
etická výchova sa spájajú ţiaci rôznych tried toho istého ročníka a vytvárajú 

skupiny s najvyšším počtom 20.  

 Na vyučovanie gréckokatolíckeho alebo evanjelického náboţenstva sa do 
skupín spájajú ţiaci z rôznych ročníkov a vytvárajú skupiny s najvyšším 

počtom 20.  

 Prierezová téma - Ochrana ţivota a zdravia - je realizovaná ako samostatná 

organizačná forma vyučovania – ISCED I - Didaktické hry jedenkrát ročne v 
trvaní štyroch hodín a Cvičenie v prírode dvakrát ročne v trvaní štyroch hodín 
spravidla v jeseni a jari.  

 Prierezová téma - Ochrana ţivota a zdravia - je realizovaná ako samostatná 
organizačná forma vyučovania – ISCED II - účelové cvičenie dvakrát ročne v 

trvaní piatich hodín spravidla v jeseni a na jar. 

 Prierezová téma - Dopravná výchova – ISCED I - je realizovaná ako 
samostatná organizačná forma vyučovania - teoretické vyučovanie a praktický 

výcvik na stálom detskom dopravnom ihrisku v meste sídla školy.  

 Prierezová téma - Dopravná výchova – ISCED II - sa realizuje spolu                

s prierezovou témou ochrana ţivota a zdravia a je súčasťou účelového 
cvičenia.  

 

 
 
 

 
 

Učebný plán pre 1. – 9. ročník 
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Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník / športová trieda 
nižšie stredné vzdelávanie 

ŠVP 
ŠkVP 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 
5. 
ŠT 

6. 
6. 
ŠT 

7. 
7. 
ŠT 

8. 
8. 
ŠT 

9. 
9. 
ŠT 

∑ 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

ŠVP 9 8 7 7 31 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 24 
ŠkVP   2 1 3     1 1     1 

Anglický jazyk 
ŠVP   3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 
ŠkVP 2 2   4            

Druhý cudzí 
jazyk 

ŠVP                 
ŠkVP      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 

Matematika 
a práca               

s 
informáciami 

Matematika 
ŠVP 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 21 
ŠkVP 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1   4 

Informatika 
ŠVP   1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1   4 
ŠkVP                 

Človek a 
príroda 

Prvouka 
ŠVP 1 2   3            
ŠkVP                 

Prírodoveda 
ŠVP   1 2 3            
ŠkVP                 

Fyzika 
ŠVP        2 2 1 1 2 2 1 1 6 
ŠkVP              1 1 1 

Chémia 
ŠVP          2 2 2 2 1 1 5 
ŠkVP              1 1 1 

Biológia 
ŠVP      2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 7 
ŠkVP                 

Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda 
ŠVP   1 2 3            

ŠkVP                 

Dejepis 
ŠVP      1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 

ŠkVP        1 1       1 

Geografia 
ŠVP      2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

ŠkVP              1 1 1 

Občianska náuka 
ŠVP        1 1 1 1 1 1 1 1 4 

ŠkVP                 

Človek a 
hodnoty 

Etická 
výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

ŠVP 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

ŠkVP                 

Človek 
a svet práce 

Pracovné vyučovanie 
ŠVP   1 1 2            
ŠkVP                 

Technika 
ŠVP      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
ŠkVP                 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná výchova 
ŠVP 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1   4 
ŠkVP                 

Výtvarná výchova 
ŠVP 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
ŠkVP                 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

ŠVP 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 
ŠkVP                 

Športová príprava 
ŠVP       3  3  3  3  3 15 

ŠkVP                 

Spolu: základ a disponibilné hod.    23 23 26 27 99 27 30 29 32 30 33 30 33 30 33 146 
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7 Vyučovací jazyk 
 

Vyučovací jazyk určuje zákon 245/2008 Z. z. v § 12 ods. 1) a 2) ktorý určuje, 

ţe vyučovacím jazykom v školách a výchovným jazykom v školských zariadeniach je 

štátny jazyk.  

Vyučovacím a výchovným jazykom na našej škole je slovenský jazyk. 

 

 

8 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a 

vydanie dokladu o získanom vzdelaní 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy ţiak získa primárne vzdelanie. 

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa 

do doloţky uvedie: „Ţiak získal primárne vzdelanie.“ Absolvent programu primárneho 

vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni niţšieho stredného 

vzdelávania.  

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy ţiak získa niţšie stredné vzdelanie 

poskytované základnou školou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Na 

vysvedčení sa do doloţky uvedie: „Ţiak získal niţšie stredné vzdelanie.“  

 Doklady o získanom vzdelaní sa vydávajú na predpísaných tlačivách 

schválených Ministerstvom školstva SR.  

 Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o dieťati 

alebo ţiakovi uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii. Za zhodu 

údajov a správnosť vyplnenia tlačív zodpovedá riaditeľ školy.  

 Podpisy na dokladoch o získanom vzdelaní musia byť vlastnoručné.  

  V dokladoch o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje.  

 Vysvedčenie z príslušného ročníka vzdelávacieho programu, po absolvovaní 

ktorého ţiak získa stupeň vzdelania, obsahuje aj doloţku s uvedením získaného 

stupňa vzdelania.  

 

 

9 Personálne zabezpečenie 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: riaditeľ školy, 2 pedagogické zástupkyne, 1 

hospodársky zástupca: 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali 

prvú atestáciu, spĺňajú podmienku dĺţky výkonu pedagogickej činnosti, 
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ukončili funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do 

kariérnej pozície); 

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené 

manaţérske zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu;  

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie 

svojich zamestnancov;  

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – 

vo vzťahu k ţiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom 

a širšej komunite.  

Pedagogickí zamestnanci: pedagogický zbor tvorí priemerne 50 učiteľov a 10 

vychovávateliek ŠKD: 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a 
kvalifikačné poţiadavky stanovené platnou legislatívou,  

 pre realizáciu športovej prípravy v príslušnom športovom odvetví je 
potrebná trénerská kvalifikácia;  

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho 
riešenia problémov;  

 preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti pri práci so 

ţiakmi a v spolupráci s rodičmi.  

Odborný zamestnanec -  školská psychologička: 

 spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné 

poţiadavky stanovené platnou legislatívou pre poskytovanie 

psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej, liečebno-

pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a 

prevencie.  

Koordinátori environmentálnej výchovy na škole v spolupráci s pedagógmi pri 

tvorbe ŠkVP ju aktívne implementujú do jednotlivých predmetov edukačného 

procesu, konkrétne vytýčia jednotlivé ciele a zabezpečia ich monitoring 

a vyhodnotenie v rámci projektu Zelená škola. 

 

 

10 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 
 

Základná škola Šrobárova je štátnou školou s právnou subjektivitou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Je to sídlisková škola, ktorú navštevuje 

okolo 800 ţiakov v 39 triedach. Výhodou školy je jej výhodná poloha uprostred 

sídliska mimo hlavnej komunikácie, čo výrazne vplýva na bezpečnosť ţiakov. Do 

školy dochádzajú aj ţiaci z okolitých obcí a iných lokalít mesta  hlavne kvôli vysokej  

kvalite výučby cudzích jazykov.  Ţiaci na druhom stupni majú moţnosť navštevovať 

športové triedy so zameraním na volejbal. Do výchovno-vzdelávacieho procesu 
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v škole sú zapojení aj ţiaci s vývinovými poruchami učenia a správania. Sú začlenení 

v beţných triedach jednotlivých ročníkov.  

Objekt základnej školy tvorí hlavná budova, pavilón s telocvičňou, 

rozcvičovňou, posilňovňou a vonkajší areál školy.  

Škola ponúka: 

 39 tried, 

 odborné učebne chémie, biológie a výtvarnej výchovy vybavené interaktívnymi 

tabuľami, 

 odbornú učebňu  technickej výchovy, 

 odbornú učebňu fyziky s počítačmi a s interaktívnou tabuľou vybudovanú 

z prostriedkov ESF, 

 4 počítačové učebne s pripojením na internet, 

 2 jazykové učebne s počítačmi a s pripojením na internet, 

 školskú kniţnicu s počítačmi a s pripojením na internet, 

 Sieň detí na kultúrne vystúpenia s prenosnou dotykovou interaktívnou tabuľou, 

 učebňu kontinuálneho vzdelávania s interaktívnou tabuľou, 

 herňu ŠKD s 12 notebookmi, 

 školskú jedáleň 

 veľkú telocvičňu so šatňami, 

 rozcvičovňu, 

 posilňovňu, 

 športový areál, ktorého súčasťou je multifunkčné ihrisko s umelou trávou 

vybudované z prostriedkov ESF, veľké trávnaté ihrisko, beţeckú dráhu 

s umelým povrchom, asfaltové ihrisko. 

 

10.1 Škola ako ţivotný priestor 

Mimoriadnu pozornosť venujeme estetizácii interiéru školy, aby sa ţiaci aj učitelia 

sa cítili v školských priestoroch príjemne. V celej škole je bohatá kvetinová výzdoba, 

o ktorú sa starajú učitelia spolu so ţiakmi. Učitelia vedú ţiakov k uvedomelej ochrane 

krajiny a ţivotného prostredia so zvláštnym zameraním na najbliţšie okolie bydliska 

a areálu školy. Ţiaci pestujú a zušľachťujú flóru v triedach a okolí školy. Na hodinách 

výtvarnej výchovy učitelia venujú mimoriadnu pozornosť estetizácii interiéru školy 

a zhotovovaniu a aktualizácii nástenných novín. 

Pre potreby vyučovania a trávenia voľného času v škole je vyuţiteľný rozsiahly 

školský areál, ktorý je pekne upravený a nechýba v ňom zeleň. Jeho súčasťou je  

altánok Rosnička a bylinková špirála vybudované v rámci projektu Zelená škola. 

V školskom areáli sa nachádza taktieţ detské ihrisko pre ţiakov primárneho 

vzdelávania. V priestoroch školy sme zabezpečili stredisko na separáciu odpadu. 
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 Pro-environmentálna profilácia školy dáva ţiakom priestor zaujímať sa o témy 

s ekologickým zameraním v medzinárodnom programe Zelená škola, a tak rozvíjať 

spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej úrovni. 

Od roku 1994 má škola zriadenú nadáciu Šrobárik, ktorá je v súčasnosti 

pretransformovaná na neinvestičný fond Šrobárik. Činnosť tohto fondu je zameraná 

hlavne na pomoc pri financovaní výučby cudzích jazykov na škole, na podporu 

folklórneho súboru Fijalečka, na doplňovanie kniţnej a časopiseckej literatury do 

školskej kniţnice, odbornej literatúry pre pedagogických pracovníkov a pod. 

 

10.2  Povinné materiálno – technické a priestorové zabezpečenie  

Dôleţitou podmienkou pri realizácii ŠVP je primerané priestorové vybavenie 

školy a materiálno – technické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova a 

vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy 

zriadených podľa platnej legislatívy.  

10.3 Priestorové vybavenie  

a) pre manaţment školy  

 kancelárie riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy;  

 kancelária pre ekonomický úsek;  

b) pre pedagogických zamestnancov školy  

 zborovňa;  

 kabinety pre učiteľov (priestor na prípravnú prácu učiteľov a odkladanie 

pomôcok);  

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné sluţby a pomoc pedagógom  

 kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné sluţby a pomoc 
pedagógom alebo ţiakom;  

d) pre nepedagogických zamestnancov školy  

 kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov;  

e) hygienické priestory  

 sociálne zariadenia pre ţiakov a zamestnancov;  

 šatne a iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi;  

f) odkladacie a úloţné priestory  

 pre učebné pomôcky a didaktickú techniku;  

 skladové priestory;  

 archív;  

g) informačno-komunikačné priestory  

 kniţnica vybavený kniţničným fondom, IKT zariadením a pripojením na 

internet;  
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h) učebné priestory (interné/externé)  

 učebne;  

 odborné učebne;  

 telocvičňa;  

 školské ihrisko;  

i) spoločné priestory  

 školská budova;  

 školská jedáleň;  

 školský dvor;  

 priestor na riešenie zdravotných problémov.  

 

 
 

11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcej práci vychádza z poţiadaviek platných právnych a ostatných 

predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Tieto poţiadavky sa musia doplniť informáciami 

o rizikách moţného ohrozenia, ktorým sú ţiaci vo výchovno-vzdelávacom procese 

vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto 

zdrojov rizík.   

Priestory na výučbu zodpovedajú svojimi podmienkami poţiadavkám 

stanoveným v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, 

prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov 

a pod.). Základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:  

 dôkladne a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi BOZP, protipoţiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi na začiatku školského roka a na 
školských akciách, 

 poučenie zamestnancov školy o BOZP a PO pravidelne raz za dva roky, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným 
a protipoţiarnym predpisom, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia 

stupne dozoru nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej 

dozorom, ktorá dohliada na dodrţiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto 
osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla 
bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 
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 práca pod dohľadom si vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom 

kontrolovať pracoviská pred začatím práce a ak nemôţe zrakovo všetky 
pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje. 

Pri organizovaní výletov, exkurzií, výcvikov a iných súčasti výchovno-

vzdelávacej činnosti sa vychádza z platnej legislatívy. Dôleţitou podmienkou je 

informovaný súhlas zákonného zástupcu ţiaka.  

Pravidlá bezpečného správania sa ţiakov sú súčasťou Školského poriadku.  

 

12 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov 

 

 Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má 

rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Pri hodnotení výsledkov práce ţiaka postupujeme v súlade s:  

 výchovno-vzdelávacími poţiadavkami vzdelávacích programov,  

 poţiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,  

 učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardmi.  

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania ţiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:  

 sústavným diagnostickým pozorovaním ţiaka,  

 sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a 

didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, projekty, 

sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania) - súbor prác ţiaka, ktoré 

vypovedajú o jeho výkone,  

 analýzou výsledkov rôznych činností ţiaka,  

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s 

odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u ţiaka s trvalejšími psychickými 

a zdravotnými ťaţkosťami a poruchami,  

 rozhovormi so ţiakom a so zákonným zástupcom ţiaka.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:  

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,  
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 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické 

práce, praktické práce, pohybové činnosti,  

 posúdenie prejavov ţiaka.  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa 

vzdelávajú podľa individuálneho programu, postupujeme podľa metodického pokynu 

na hodnotenie ţiakov a odporúčaní CPPPaP. Odlišujeme hodnotenie spôsobilosti od 

hodnotenia správania. 

 

12.1 Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Pri hodnotení výsledkov ţiakov vychádzame z Metodických pokynov č. 

22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov základnej školy a zákona č. 245/2008 Z. 

z. školský zákon.  

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania ţiaka a sú v súlade    

so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

2. Vyučujúci uplatňuje pedagogický takt voči ţiakovi, rešpektuje práva dieťaťa 

a humánne sa správa voči ţiakovi. 

3. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

4. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 

5. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

6. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

7. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním 

výkonov a pripravenosti ţiakov na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných 

prác, analýzou výsledkov rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými 

vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

8. Ţiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. 

9. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

10. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

11. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie 

stanovený po vzájomnej dohode. 

12. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na 

prípravu. 

13. Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý 

školský rok, čím zabráni preťaţovaniu ţiaka. 

14. Učiteľ vedie evidenciu o kaţdom hodnotení ţiaka. 
 

  Z úrovne vedenia školy bude kontrola vedomostí ţiakov uskutočňovaná takto: 

 výstupnými testami SJL, MAT, CJ, 

 orientačným preverovaním vedomostí v rámci hospitácií, 
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 písomnými previerkami z jednotlivých predmetov po prerokovaní na 

operatívnej PP  v 4. – 9. ročníku, 

  rozborom subtestov a písomných kontrolných prác zo SJL a MAT, 

Kontrola bude zameraná na dodrţiavanie metodických pokynov na klasifikáciu a 

hodnotenie ţiakov a dodrţiavanie obsahu učebných osnov v 1. – 9. ročníku. 

 
 
12.2 Hodnotenie prospechu   

Prospech ţiaka v prvom aţ deviatom ročníku sa klasifikuje známkami 1 - 5 vo 

všetkých predmetoch okrem náboţenskej výchovy a etickej výchovy.  

Prospech ţiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 
stupňami:  

1 - výborný,  

2 - chválitebný,  

3 - dobrý,  

4 - dostatočný,  

5 - nedostatočný. 

 

 

12.3 Hodnotenie správania 

Správanie ţiaka sa na vysvedčení klasifikuje týmito stupňami:  

1 - veľmi dobré,  

2 - uspokojivé,  

3 - menej uspokojivé,  

4 - neuspokojivé.  

 

Na posilnenie disciplíny sa udeľujú výchovné opatrenia – pochvala, napomenutie, 

pokarhanie, zníţená známka zo správania.  

Pochvala môţe byť udelená triednym učiteľom a riaditeľom školy v týchto prípadoch:  

 za výborný prospech,  

 za reprezentáciu školy,  

 za činnosť v prospech triedy a školy nad rámec svojich povinností.  

Napomenutie triednym učiteľom môţe byť udelené za jednorazové porušenie 

školského poriadku:  

 nevhodná úprava zovňajška (vyzývavé oblečenie, oblečenie s vulgárnymi 

nápismi, nápadná úprava vlasov, príliš silný mejkap, piercing, tunel v uchu),  

 neprezúvanie sa v priestoroch školy, 
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 neplnenie si povinností týţdenníkov,  

 pouţitie mobilu počas vyučovania, 

 narušenie vyučovania (opakovaný neskorý príchod z bufetu, úmyselné 

rozptyľovanie spoluţiakov počas hodiny, obedovanie počas malých prestávok 

pred ukončením vyučovania, nerešpektovanie pokynov pedagogického 

dozoru),  

 opustenie areálu školy, 

 oneskorený príchod na vyučovanie 3-krát, 

 1 neospravedlnená hodina,  

 poškodenie školského zariadenia (znečisťovanie interiéru triedy, chodby, 

poškodenie skriniek, tabúľ, dverí, ničenie násteniek),      

 nenosenie pomôcok na vyučovanie,  

 telesné a verbálne obťaţovanie v škole,  

 prejavy intímnej náklonnosti,  

 fajčenie. 

 

Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje za opakované porušenie školského 

poriadku a: 

 za 3 neospravedlnené hodiny,  

 za závaţné poškodenie školského zariadenia (úmyselné znečisťovanie 

interiéru triedy, chodby, poškodenie skriniek, tabúľ, dverí, ničenie násteniek,  

poškodenie majetku v špecializovaných učebniach - vystavené exponáty, 

obrazové materiály),  

 za podvádzanie vyučujúceho. 

Pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje:  

 za 6 neospravedlnených hodín,  

 za krádeţ v škole,  

 za zneuţívanie elektronických médií. 

Zníţená známka zo správania na stupeň 2:  

 za zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku 5-krát,  

 za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 12 hodín,  

 za zásahy do triednej dokumentácie, dopisovanie známok, falšovanie 

podpisov,  
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 za úmyselné poškodzovanie majetku (úmyselné poškodenie majetku                   

v špecializovaných učebniach – úmyselné ničenie vystavených exponátov, 

obrazových materiálov, nedovolený, svojvoľný zásah do PC),   

 za úmyselné ublíţenie na zdraví, šikanovanie, vydieranie, fajčenie alebo 

pouţívanie alkoholických nápojov alebo iných drog,  

 za verbálnu agresiu a prejav rasovej neznášanlivosti.  

Zníţená známka zo správania na stupeň 3:   

 za zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku 10-krát,  

 za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 18 hodín,  

 za opakované pouţívanie alkoholických nápojov a iných drog.  

Zníţená známka zo správania na stupeň 4: 

 za zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku 15-krát,  

 za neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 18 hodín. 

 

 

 

13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie školy 
 

 

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 dôleţitosti, 

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

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

dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 

Pravidelne monitorujeme: 

 podmienky na vzdelanie, 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

 prostredie – klímu školy, 

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania, 

 úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, 

 výsledky vzdelávania, 

 riadenie školy, 

 úroveň výsledkov práce školy. 

Kritériom pre nás je spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. 
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Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy: 

 formálne a neformálne rozhovory so ţiakmi, pedagogickými 

a nepedagogickými zamestnancami školy a s rodičmi, 

 dotazníky pre ţiakov a rodičov, 

 dotazníky pre absolventov školy, 

 analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach, 

 SWOT analýza. 

 
Na základe pracovného plánu školy a povinností vyplývajúcich z pracovného 

poriadku bude riaditeľ školy a zástupcovia:  

kontrolovať plnenie plánov a dokumentov: 

 Školský vzdelávací program, 

 Plán práce, Plán ŠKD, učebné osnovy, 

 Plány MZ a PK, 

 Plán výchovného poradcu, 

 Plány koordinátorov pre ENV, pre sociálno-patologické javy, pre prevenciu 

drogových závislostí, školského parlamentu, 

 Plán školského psychológa,    

 dokumentáciu integrovaných ţiakov, 

hodnotiť pedagogických zamestnancov podľa: 

 uplatnenia učebných osnov v 1.– 9. ročníku, 

 plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy, 

 vedenia triednej a pedagogickej dokumentácie, 

 spolupráce s rodičmi, 

 zapájania sa do mimoškolských aktivít, 

 plnenia úloh v týţdenných plánoch vychovávateľov,  

 kontinuálneho vzdelávania, 

 dodrţiavania pracovnej disciplíny.                                                                                               
 
 

Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje formou:  

 pozorovania pracovného výkonu (hospitácie),  

 rozhovoru,  

 sebahodnotením,  

 posudzovaním podľa kritérií,  

 výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke práce, didaktické 

testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov 

na vyšší stupeň školy, výsledky celoplošného testovania a pod.),  

 hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy.  
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Kritériá na hodnotenie pedagogických zamestnancov 

VÝSLEDKY -  Popis dosiahnutých výsledkov hodnoteného zamestnanca 

HODNOTENIE 

Mimoriadne dobre  - Zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese 

a v pedagogickej činnosti mimoriadne dobré výsledky.  

Veľmi dobre - Zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej 

činnosti veľmi dobré výsledky.  

Dobre – Zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti 

dobré výsledky.  

Nevyhovujúco - Zamestnanec nedosahuje vo vyučovacom procese 

a v pedagogickej činnosti očakávané výsledky.  

 

 prínos pre školu – propagácia, prezentácia školy na verejnosti, 

 spracovanie, realizácia a hodnotenie rozvojových projektov, programov školy,  

 triedny učiteľ,  

 vedúci MZ / PK, 

 triedni učitelia a vyučujúci väčšieho počtu začlenených ţiakov, 

 uvádzajúci učiteľ, 

 koordinátor národných a medzinárodných meraní, 

 správca kabinetu, 

 organizovanie mimoškolských aktivít – besedy, športové aktivity, 

 organizovanie mimovyučovacích aktivít – konzultačná činnosť, 

 tvorba učebného materiálu, didaktických testov, 

 získavanie sponzorov, 

 spolupráca s rodičmi, inými organizáciami, 

 organizovanie akcií pre zamestnancov školy, 

 estetizácia interiéru a exteriéru školy, 

 podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií. 

 

KVALITA VÝKONU EDUKAČNEJ ČINNOSTI                 

HODNOTENIE 

Mimoriadne dobre - Spôsobilosť riadiť a zhodnotiť vyučovací proces a zamerať ho 

na ţiaka s cieľom usmerniť celistvý rozvoj jeho osobnosti je u pedagogického 

zamestnanca na veľmi vysokej úrovni. 

Veľmi dobre  – Spôsobilosť riadiť a zhodnotiť vyučovací proces a zamerať ho na 

ţiaka s cieľom usmerniť celistvý rozvoj jeho osobnosti je u pedagogického 

zamestnanca na vysokej úrovni. 

Dobre  – Spôsobilosť riadiť a zhodnotiť vyučovací proces a zamerať ho na ţiaka 

s cieľom usmerniť celistvý rozvoj jeho osobnosti je u pedagogického zamestnanca 

postačujúci. 

Nevyhovujúco  – Spôsobilosť riadiť a zhodnotiť vyučovací proces a zamerať ho na 
ţiaka s cieľom usmerniť celistvý rozvoj jeho osobnosti je u pedagogického 

zamestnanca nepostačujúci. 
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Spôsobilosť riadiť vyučovací proces:  

Učiteľ ako odborník pre zosúladenie cieľa, foriem, metód, prostriedkov, 

schopností ţiakov vo vyučovacej jednotke  

 pozná a aplikuje základné pedagogické dokumenty: učebné osnovy, TVVP, 

vzdelávacie štandardy, kompetenčný profil ţiaka (ŠkVP), 

 pri vyučovaní má stanovené ciele vyučovania orientované na ţiaka, formuluje 

ich na začiatku vyučovacej hodiny a nenahrádza cieľ obsahom učiva,  

 projektuje výučbu na základe didaktickej analýzy učiva (pojmovej, operačnej a 

z hľadiska medzipredmetových vzťahov),  

 uplatňuje výber efektívnych metód, foriem a materiálnych prostriedkov výučby 

podporujúcich aktívne učenie sa ţiakov,  

 vyuţíva IKT vo vyučovacom procese, 

 v edukačnom procese upúšťa od rutiny a stereotypu, vyuţíva aktivizujúce 

metódy (diskusné, situačné, inscenačné, riešenie problémov, didaktické hry), 

moderné didaktické prostriedky,  

 vyučuje zmysluplne, efektívne, čas výučby je dobre organizovaný, pri 

vyučovaní nedochádza k časovým stratám z dôvodu nepripravenosti na 

vyučovanie, obmedzuje neproduktívnu činnosť u ţiakov,  

 u ţiakov sleduje spätnú väzbu a na jej základe dokáţe prispôsobiť, upraviť 

stratégiu svojej výučby.  

Zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu na ţiaka:  

Učiteľ schopný usmerňovať celistvý rozvoj a sebautváranie osobnosti ţiaka 

 rešpektuje danosti a potenciál ţiakov, k ţiakom so ŠVVP pristupuje 

individuálne, 

 rešpektuje ţiakov ako osobnosti, neponiţuje a nezosmiešňuje ich,  

 ţiakov motivuje a získava pre svoj predmet,  

 rozvíja u ţiakov vyššie úrovne kognitívnych procesov - aplikácia, analýza, 

hodnotenie, tvorivosť, 

 rozvíja personálne zručnosti ţiakov - sebapoznanie, sebaúcta, samostatnosť, 

zodpovednosť,  

 rozvíja sociálne zručnosti ţiakov - empatia, komunikácia, spolupráca, zmysel 

pre spravodlivosť,  

 dodrţiava prijateľnosť, náročnosť učiva, vhodne ho štrukturuje, logicky 

usporadúva, nepredimenzováva učivo,  

 rešpektuje názory ţiakov, kladie premyslené otázky pre podnecovanie vyšších 

foriem myslenia, podporuje ich samostatné vyjadrovanie, 

 poskytuje ţiakom konzultácie, radí im pri prekonávaní učebných problémov,  

 na vyučovacích hodinách vytvára v triede priaznivú sociálnu klímu,  

 vytvára si vlastné učebné materiály na podporu názornosti, trvácnosti 

poznatkov,  
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 pracuje s talentovanými ţiakmi, pripravuje ţiakov na predmetové súťaţe, 

olympiády; nacvičuje so ţiakmi programy a účasťou na akciách mesta 

reprezentuje školu.  

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti:  

Učiteľ schopný hodnotiť ţiaka vo vývoji a viesť ho k sebahodnoteniu  

 uskutočňuje hodnotenie v súlade s metodickým pokynom a školskými 

kritériami hodnotenia v danom predmete,  

 priebeţne zisťuje stav úrovne vedomostí, monitoruje, kontroluje a hodnotí 

svoju výučbu,  

 hodnotí procesy učenia sa (napredovanie, miera úsilia, záujem, úroveň 

spolupráce) a výsledky učenia sa (mieru dosiahnutých vedomostí, zručností, 

schopností vzhľadom k individuálnym moţnostiam), 

 pouţíva konštruktívne, spravodlivé a jasné hodnotiace postupy, vyuţíva rôzne 

spôsoby hodnotenia - slovné, pomocou portfólia, klasifikácia,  

 pri hodnotení viac vyuţíva individuálny vzťahový rámec (porovnanie výkonu 

ţiaka so sebou samým v čase) ako sociálny (porovnanie s ostatnými ţiakmi),  

  podporuje u ţiakov sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie, 

  v dostatočnej miere a aktuálne poskytuje ţiakom a rodičom informácie o 

výsledkoch edukácie a hodnotení,  

 pravidelne hodnotí svoje postupy a postoje, v prípade potreby ich modifikuje.  
 

 

MIERA OSVOJENIA A VYUŢÍVANIE PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ  

HODNOTENIE 

Mimoriadne dobre – Odborno-predmetová a pedagogicko-psychologická 

spôsobilosť, schopnosť získané poznatky uplatniť v praxi a záujem o ďalší profesijný 

rozvoj  je u pedagogického zamestnanca na veľmi vysokej úrovni.  

Veľmi dobre - Odborno-predmetová a pedagogicko-psychologická spôsobilosť, 

schopnosť získané poznatky uplatniť v praxi a záujem o ďalší profesijný rozvoj  je 

u pedagogického zamestnanca na vysokej úrovni.  

Dobre – Odborno-predmetová a pedagogicko-psychologická spôsobilosť, schopnosť 
získané poznatky uplatniť v praxi a záujem o ďalší profesijný rozvoj  je 

u pedagogického zamestnanca postačujúci.  

Nevyhovujúco – Odborno-predmetová a pedagogicko-psychologická spôsobilosť, 
schopnosť získané poznatky uplatniť v praxi a záujem o ďalší profesijný rozvoj  je 

u pedagogického zamestnanca nepostačujúci.  
 

 

Odborno-predmetová spôsobilosť:  

Učiteľ ako kvalifikovaný odborník, garant vedeckosti vyučovaného predmetu 

 ovláda učivo svojho predmetu, 

 vyhľadáva, spracováva a implementuje poznatky z odboru do vzdelávacieho 

obsahu vyučovacieho predmetu,  
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 integruje medzipredmetové vzťahy v rámci vzdelávacích oblastí, vyuţíva 

interdisciplinárne vzťahy vo svojom predmete,  

 vyučovanie predmetu orientuje aj na prax.  

 

Pedagogicko-psychologická spôsobilosť:  

Učiteľ ako didaktik a diagnostik problémov v edukácii ţiakov 

 má osvojený súbor vedomostí z oblasti pedagogiky, psychológie (vzťahujúce 

sa na edukáciu),  

 má prehľad o nových trendoch v pedagogike, snaţí sa ich transformovať do 

svojej pedagogickej praxe,  

 dokáţe pouţiť prostriedky pedagogickej diagnostiky na základe poznania 

individuálnych predpokladov ţiakov, 

 rozvíja vnútornú motiváciu k štúdiu - vzbudzuje zvedavosť, dokáţe zaujať, 

poukazuje na zmysel učiva, 

 didakticky transformuje učivo vzhľadom na vekové a individuálne potreby 

ţiakov,  

 individualizuje výučbu z hľadiska času, tempa, hĺbky, miery pomoci,  

 má pruţnosť myslenia, schopnosť logického, zrozumiteľného, systémového 

vysvetľovania učiva,  

 rozpoznáva sociálno-patologické prejavy ţiakov, šikanovanie, okamţite tieto 

prejavy rieši,  

 rieši školské výchovné situácie a výchovné problémy.  

Úroveň realizácie Plánu práce školy:  

Učiteľ ako aktívny organizátor výchovných a vzdelávacích aktivít 

 v súlade s Plánom práce školy a internými predpismi organizuje exkurzie, 

súťaţe, školské a mimoškolské aktivity, 

 v organizačnej činnosti prejavuje samostatnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť,  

 prichádza s novými nápadmi, je aktívny pri tvorbe Plánu práce školy, je 

iniciátorom školských a mimoškolských aktivít, 

 aktívne sa podieľa na reprezentácii školy na verejnosti.  

 

Schopnosť získané poznatky uplatniť v praxi: 

Učiteľ v rámci vyuţitia novozískaných poznatkov pre rozvoj školy 

 plní naplánované ciele profesijného rozvoja z predchádzajúceho hodnotiaceho 

obdobia,  

 aktívne ich vyuţíva vo vyučovacom procese, 

 odovzdáva ich svojim kolegom, poskytuje im odbornú a metodickú pomoc, 

 vytvára vlastné učebné pomôcky (aj interaktívne), učebné texty,  

 podieľa sa na zavádzaní zmien a inovácií,  

 podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov.  
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Záujem o ďalší profesijný rozvoj: 

Učiteľ vie vypracovať plán svojho profesijného rozvoja: 

 na základe poznania svojich silných a slabých stránok si vie stanoviť ciele 

vlastného profesijného rozvoja,  

 zapojí sa do kontinuálneho vzdelávania, príp. absolvuje kurzy, realizuje 

sebavzdelávanie.  

 

 

PRACOVNÉ A SOCIÁLNE SPRÁVANIE 

Mimoriadne dobre – Úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie, znalosť 

legislatívy, interných smerníc je na veľmi vysokej úrovni. Jeho schopnosť vytvárať 

priaznivú klímu v triede i v pracovnom kolektíve je mimoriadne dobrá. 

Veľmi dobre – Úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie, znalosť legislatívy, 

interných smerníc je na vysokej úrovni. Jeho schopnosť vytvárať priaznivú klímu 

v triede i v pracovnom kolektíve je veľmi dobrá. 

Dobre  – Úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie, znalosť legislatívy, interných 

smerníc je postačujúca. Jeho schopnosť vytvárať priaznivú klímu v triede 

i v pracovnom kolektíve je dobrá. 

Nevyhovujúco – Úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie, znalosť legislatívy, 
interných smerníc je nepostačujúca. Jeho schopnosť vytvárať priaznivú klímu 

v triede i v pracovnom kolektíve je nevyhovujúca. 
 

 

Znalosť legislatívy, noriem, interných smerníc: 

 pozná a aplikuje platné všeobecne záväzné a rezortné predpisy, pozná a 

aplikuje interné smernice školy.  

 
Úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie: 

 pozná pedagogickú dokumentáciu, vyplňuje ju podľa platných rezortných 

noriem a pravidiel vydaných vedením školy, nedopúšťa sa chýb pri jej vedení, 

  všetky informácie zapisuje po uskutočnení nariadených činností, zmene 

údajov,  

 v prípade zmeny údajov u ţiaka aktualizuje databázu ţiakov školy, nie je 

potrebná výzva zo strany vedenia školy,  

 dodrţiava termíny na odovzdanie pedagogickej dokumentácie na kontrolu. 

 

Schopnosť vytvárať priaznivú klímu v triede i pracovnom kolektíve: 

 efektívne komunikuje s vedením školy, s kolegami, so ţiakmi, s rodičmi, s 

inými organizáciami, 

 dokáţe riešiť konflikty, zvláda záťaţové situácie, 

 je rešpektovaný svojím okolím, má prirodzenú autoritu, 

 plní svoje úlohy spoľahlivo, správne a včas, 

 podieľa sa na zvyšovaní kvality školy, šíri jej dobré meno, 
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 Pracuje v súlade s platnými všeobecne záväznými a rezortnými predpismi:  

 dodrţiava interné predpisy, 

 plní si povinnosti vyplývajúce zo svojej náplne práce, 

 zúčastňuje sa pracovných porád a pedagogických rád, 

 rešpektuje príkazy nadriadených. 
 

 
 

 

14  Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoţivotného vzdelávania zabezpečuje u 

pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udrţiavať, obnovovať, zdokonaľovať a 

dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon 

odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-

vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo 

svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca.  

Základná škola, Šrobárova 20, Prešov umoţní pedagogickým a odborným 

zamestnancom absolvovať vzdelávanie súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti 

alebo s výkonom odbornej činnosti. Vedenie školy podporuje pedagogických 

zamestnancov v celoţivotnom vzdelávaní a podporuje aj ďalšie vzdelávanie 

zamestnancov školy a školských zariadení s moţnosťou kariérneho rastu.  

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov sa realizuje v 

súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania na príslušný kalendárny rok.  

 

 

15 Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 

Vzdelávanie ţiakov sa uskutočňuje v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom a Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú 

zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní poţiadaviek na ich 

štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a poţiadaviek 

trhu práce a odborných konzultácii s pedagogicko – psychologickou poradňou 

a odbornými a dorastovými lekármi.  

Platná legislatíva označuje názvom ţiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) ţiakov s mentálnym, zmyslovým alebo 

telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo chorých, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, s 
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autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tieţ 

ţiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, 

imigranti). Špecifickou skupinou ţiakov so ŠVVP sú ţiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v našej škole nemôţe byť poskytnuté ţiakom s mentálnym, 

zmyslovým a telesným postihnutím, ani ţiakom s autistickým syndrómom z dôvodu 

zamerania a podmienok  školy. 

15.1 Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

Tento vzdelávací program je otvorený aj pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Sú to ţiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

 Ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem 

rodiny je najviac vo výške ţivotného minima. 

 A aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka je dlhodobo nezamestnaný. 

 Najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné alebo aspoň jeden z rodičov 

nemá ukončené základné vzdelanie. 

 Bytové a hygienické podmienky rodiny sú neštandardné. 

 Vyučovací jazyk školy je iný neţ jazyk, ktorým hovorí dieťa doma.    

V podmienkach našej školy ide o problémy s rómskym etnikom, so snahami 

o jeho integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota iba okrajovo.  
 

15.2 Integrácia a vzdelávanie nadaných ţiakov 

V súlade so svojím profilom škola vytvára aj podmienky pre rozvoj nadaných 

ţiakov. Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných ţiakov vo všeobecnosti sa 

pokladá za veľmi efektívne zo spoločenského, individuálneho aj z ekonomického 

hľadiska - návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Pritom nemusí 

ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných ţiakov, ale aj o ţiakov nadaných 

manuálne. Pre mimoriadne nadaných ţiakov sme pripravili tieto úpravy:  

 Ţiaci budú integrovaní do beţných tried.  

 V prípade mimoriadnych podmienok a situácií pripravíme individuálne učebné 

plány a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil ukončiť študijný 

ročník aj v skrátenom čase.  

 Umoţní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov aj ďalších cudzích 

jazykov. 

 Podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych 

prípadoch budú navštevovať aj špecializované odborné pracoviská v prípadoch 

výskytu anomálii v ich správaní. 

 Pre športovo nadaných ţiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia 

s vymedzením konzultačných hodín. 

 Vo výučbe týchto ţiakov budeme vyuţívať nadštandardné vyučovacie metódy 

a postupy, budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umoţní 



 

42 

 

sa im práca na vlastných projektoch, v individuálnych plánoch sa môţu zaviesť 

aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia obsahov viacerých 

predmetov.  

 Škola bude intenzívne spolupracovať  s rodičmi týchto ţiakov tak, ţe bude 

organizovať neformálne stretnutia učiteľov, výchovnej poradkyne, ţiakov a ich 

rodičov, počas ktorých budú ţiaci prezentovať svoje názory a poţiadavky, aby 

sa mohli operatívne riešiť. 

 

15.3 Integrácia a vzdelávanie ţiakov s vývinovými poruchami učenia 

a správania 

 

Špecifické poruchy učenia dnes evidujeme u nemalej časti detskej populácie. 

Prejavujú sa ako ťaţkosti s čítaním, písaním, pravopisom, matematikou, prípadne 

ako nedostatok organizačných alebo jazykových schopností. Vo všeobecnosti do 

tejto kategórie zaraďujeme deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, podľa 

medzinárodnej klasifikácie označované ako deti so syndrómom ADD alebo ADHD. 

Vyskytujú sa častejšie vo vzájomnej kombinácii, málokedy izolovane. Deti s 

poruchami učenia si ťaţko osvojujú učivo klasickým spôsobom, napriek tomu, ţe 

majú primeranú všeobecnú inteligenciu a dostatočne podnetné rodinné prostredie. 

Trpia však nedostatočným rozvojom čiastkových schopností, ktoré súhrne 

predstavujú základ pre vznik špecifických porúch učenia. Všetci ţiaci sú integrovaní 

v beţných triedach a vyučujú sa podľa platných učebných osnov s modifikovaným 

metodickým prístupom. 

 


