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1. Všeobecná charakteristika školy 

1.1 Motto školy 

 

1.2 Charakteristika školy 
Základná škola vo Veľkom Bieli je plnoorganizovaná štátna škola, sídli v obci Veľký Biel vo vlastnej 

budove. Základná škola vo Veľkom Bieli je rozpočtová organizácia, samostatný právny subjekt a jej 

zriaďovateľom je obec Veľký Biel. Školu navštevuje cca 160 žiakov, má 11 pedagogických 

zamestnancov (vrátane vedenia školy), 2 vychovávateľky v školskom klube detí a 2 prevádzkových 

zamestnancov. Škola má desať kmeňových učební, jednu odbornú učebňu pre výučbu 

prírodovedných predmetov – Laboratórium, jednu odbornú učebňu pre výučbu výtvarnej výchovy – 

Ateliér a odbornú učebňu informatiky. Škola je situovaná do krásneho prírodného prostredia, má 

vlastný školský dvor s multifunkčným ihriskom. Škola je po kompletnej rekonštrukcii, má nové 

plastové okná so žalúziami, radiátory, umývadlá a batérie, je vymaľovaná. V učebniach sú nové žiacke 

lavice, dvere, keramické tabule na popis fixkou. V každej učebni je počítač, internetové pripojenie, 

dataprojektor a premietacie plátno.  

1.3 Charakteristika žiakov 
Spádová oblasť dochádzania žiakov do školy je obec Veľký Biel. Žiaci majú záujem o nové trendy vo 

vyučovaní, zamerané na prácu s počítačom, programovanie a v neposlednej rade implementáciu 

cudzích jazykov do každodenného života. Žiaci sú priateľskí, komunikatívni a naladení na nové 

metódy zážitkového vyučovania.  

1.4 Charakteristika pedagogického zboru 
Na škole pracuje 11 učiteľov, všetci majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a traja učitelia 

majú I. atestáciu. Pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, 

preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržiavaní 

neformálnej disciplíny, riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom 

raste, sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, 

spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov. Všetci pedagogickí zamestnanci sú 

schopní samostatne pracovať s počítačom na všetkých stupňoch používateľskej praxe a začleňujú 

prácu s IKT (počítač, notebook, dataprojektor, digitálny fotoaparát, interaktívna tabuľa ap.) do 

pedagogického procesu. Pedagogickí zamestnanci vedia citlivo riešiť problémy detí, pristupujú k nim 

ako k individualitám. Rozvíjajú ich nadanie a talent a vedia povzbudiť a pozdvihnúť aj menej úspešné 

deti. Škola využíva Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Senci na prevenciu proti 

šikanovaniu a iných abnormálnych prejavov správania. Na škole pôsobí koordinátor pre 

environmentálnu výchovu a výchovný poradca, ktorý sa zameriava na poskytovanie služieb žiakom 

deviateho ročníka súvisiacich s výberom strednej školy a rozvoj programu Zdravá škola. Škola 

Povedz mi a ja zabudnem,  

ukáž mi a ja si zapamätám,  

nechaj ma to urobiť a ja pochopím. 
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podporuje všetky formy ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov či už prezenčnou formou 

alebo e-learningovou formou. 

1.5 Filozofia školy 

Škola sa riadi filozofiou programu Škola podporujúca zdravie, ktorého cieľom je 

podnietiť žiakov i učiteľov, aby sa počas celého roka venovali problematike zdravia a snažili sa prijať 

zásady zdravého životného štýlu. Našim cieľom je formovať harmonickú osobnosť dieťaťa, pričom sa 

zohľadňuje rešpekt k potrebám jednotlivca, integrácia medzi všetkými zložkami zdravia jednotlivca, 

medzi zdravím jedinca, spoločnosti a prírody. 

1.6 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
Snahou zamestnancov školy je vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie i mimoškolskú činnosť. Samozrejmosťou sú poučenia žiakov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci pri práci v odborných učebniach. Špeciálny dôraz kladieme na odbornú učebňu 

prírodovedných predmetov, kde prítomnosť chemikálií zodpovedá požiadavkám a zákonom 

schválených Európskou úniou. Pre zamestnancov školy sa pravidelne konajú školenia o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, vykonávajú sa pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia, revízie odborných učební a elektrospotrebičov. Počas vyučovania zabezpečujeme 

pedagogický dozor a v rámci mimoškolskej činnosti tiež. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, 

pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v školskom areáli a výrazné označenie všetkých 

nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska 

bezpečnosti. Za oblasť BOZP zodpovedá technik BOZP a PO. Škola plní množstvo úloh na 

zabezpečenie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok vyučovania. 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní zahŕňa: 

 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, 

dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, 

osvetlenie, vykurovanie), 

 priestor na ošetrenie úrazu a na krátkodobý pobyt zraneného, resp. chorého žiaka, 

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z 

hľadiska bezpečnosti, 

 lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, 

políciu, 

 zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim. 

Pre zabezpečenie ochrany zdravia (BOZ) a ochrany pred požiarmi (OPP): 

 pravidelne 2-krát ročne triedni učitelia preukázateľne poučia žiakov o BOZ a OPP, o 

vnútorných predpisoch, povinnostiach žiakov, 
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 učitelia TEV, CHE, BIO, FYZ, vedúci záujmových útvarov 2-krát ročne preukázateľne poučia 

žiakov o BOZ a OPP na svojich predmetoch, 

 poučenie o BOZ a OPP pre žiakov vykonajú učitelia pred každou akciou, ktorá sa koná v rámci 

vyučovania (resp. v čase mimo vyučovania) mimo školy, 

 žiak sa môže zúčastniť rôznych súťaží, exkurzií, výletov a iných školských akcií organizovaných 

školou mimo školy len po písomnom súhlase zákonného zástupcu, 

 všetci zamestnanci dodržiavajú všetky vnútorné predpisy BOZ a OPP, 

 presné vymedzenie povinností žiakov a zamestnancov v oblasti BOZ a OPP stanovuje Školský 

poriadok a Pracovný poriadok, 

 všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní dodržiavať psychohygienické zásady na vyučovaní, 

 nový zamestnanec pri uzatvorení pracovnej zmluvy (dohody) je povinný sa zúčastniť vstupnej 

inštruktáže a vstupného školenia o BOZ a OPP, 

 všetci zamestnanci sú povinní pravidelne sa zúčastniť školenia o BOZ a OPP, 

 zamestnanci, ktorí majú pridelené ochranné pracovné prostriedky, sú povinný tieto používať 

v zmysle vnútornej smernice o OPP, 

 pre zamestnancov je zabezpečená pracovná zdravotná služba, 

 pravidelné vykonávanie previerok BOZ a OPP vo všetkých objektoch školy, 

 škola má vypracovaný plánu revízií a kontrol, ktorý sa pravidelne plní a zistené nedostatky sa 

odstraňujú, 

 pravidelná kontrola dodržiavania hygieny, udržiavania čistoty, 

 pravidelná kontrola vybavenia lekárničiek, 

 o všetkých kontrolách, poučeniach o BOZ a OPP sú vedené písomné záznamy. 

Dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním a po vyučovaní 

A. Školskú bránu ráno otvára školník 20 minút pred začiatkom vyučovania, kedy je zabezpečený 

na určených miestach dozor nad žiakmi. 

B. Dozor nad žiakmi pri vstupe do areálu školy a v šatni môže nepedagogický zamestnanec 

poverený riaditeľom školy. 

C. Pred vyučovaním vykonáva dozor nad žiakmi v škole po vstupe na školskú chodbu a do triedy 

učiteľ. 

D. Dozor nad žiakmi sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania. 

E. Dozor nad žiakmi končí odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania mimo jej areál. 

F. Dozor nad žiakmi v popoludňajších hodinách, ktorí sa zdržiavajú v budove školy s povolením 

riaditeľa školy vykonáva učiteľ, ktorí vedie krúžok alebo inú mimoškolskú činnosť. 

Dozor nad žiakmi počas prestávok 

A. Počas prestávok dozor nad žiakmi vykonáva učiteľ podľa zverejneného rozpisu dozorov. 

B.  Miestom výkonu dozoru nad žiakmi je školská chodba. 

C. Učebne sú počas malých prestávok, kedy sa žiaci zdržujú v triede, otvorené a učiteľ, ktorý má 

pedagogický dozor, priebežne žiakov kontroluje. 

D. Počas veľkej prestávky sa môžu žiaci zdržiavať mimo triedy na chodbe, prípadne na školskom 

dvore. Areál školského dvoru opúšťajú 5 minút pred zvonením na vyučovaciu hodinu. 

Dozor nad žiakmi pri presune žiakov do odborných učební 

A. Pri prechode žiakov z triedy do triedy zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý bude 

v triede nasledujúcu hodinu vyučovať. 
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B. Pri prechode žiakov do telocvične dozor nad žiakmi zabezpečuje učiteľ telesnej výchovy, 

alebo učiteľ, ktorý bude predmet vyučovať (napr. pri zastupovaní). 

C. Pri prechode žiakov do ŠKD dozor nad žiakmi zabezpečuje vychovávateľka ŠKD, resp. 

poverený pedagogický pracovník. 

Dozor nad žiakmi pri náhlej nevoľnosti a pri úraze 

Dozor nad žiakmi pri náhlej nevoľnosti alebo úraze zabezpečuje: 

 v triede učiteľ, ktorý tam momentálne vyučuje, 

 počas prestávok učiteľ, ktorý vykonáva dozor podľa rozvrhu dozorov, 

 riaditeľ školy,  

 zástupca riaditeľa. 

Dozor nad žiakmi pri školských výletoch a iných akciách organizovaných školou 

A. Dozor nad žiakmi vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí sú povinní dodržiavať 

príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na výlete. 

B. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť o celom programe 

a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji a o tom, ako sa majú správať 

v mieste výletu. 

C. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po určených turistických 

značkách, nedovoliť žiakom využívať skratky. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. 

D. Povinnosťou vedúceho výletu je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. 

E. Dozor nad žiakmi jednej triedy pri účelových cvičeniach v prírode, exkurziách, výletoch 

a iných činnostiach organizovaných školou v sídle školy vykonáva pedagogický zamestnanec 

poverený riaditeľom školy. 

F. Pri odchode na vychádzku je učiteľ, ktorý v triede učí a odchádza so žiakmi na vychádzku, 

povinný oznámiť riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi cieľ a miesto vychádzky, počet žiakov 

a predpokladaný návrat do školy. 

G. Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu ŠKD 

zodpovedá vychovávateľ alebo iný vedúci záujmového útvaru za bezpečnosť žiakov až do 

rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe 

súhlasu zákonného zástupcu. 

Dopravné prostriedky pri výletoch, exkurziách a iných podujatiach 

A. Školské zájazdové autobusy musia byť označené viditeľným nadpisom „ ŠKOLSKÝ ZÁJAZD“. 

B. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. 

C. Harmonogram výletu musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia 

žiakov. 

Pedagogický dozor pri školskom stravovaní 

A. Dozor nad žiakmi pri školskom stravovaní vykonávajú všetci pedagogickí zamestnanci školy, 

podľa schváleného rozvrhu dozorov a osobitných predpisov. 

B. Dozor je povinný dozerať na kultúru stolovania a spoločenského správania žiakov v jedálni. 

Pracovná disciplína vo vzťahu k OPP, povinnosti žiakov 

A. Žiaci sú povinní počínať si tak, aby nedošlo k vzniku požiarov, najmä pri používaní 

elektrických, plynových a iných spotrebičov a pri manipulácii s ohňom. 
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B. Žiaci sú povinní plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa OPP na vyznačených miestach 

(zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom, zákaz vstupu...). 

C. Je zakázané zneužívať a poškodzovať hasiace prístroje a hydranty (strhávať identifikačné 

alebo revízne štítky, plomby, kresliť a písať po nich, prenášať ich, prípadne rozoberať výstroj 

hydrantov). 

D. Vyvesená dokumentácia OPP (požiarno-poplachové smernice, grafické znázornenie 

únikových ciest, zoznam členov požiarnej hliadky) sa nesmie strhávať, poškodzovať alebo 

prenášať na iné miesto. 

E. Požiarno – poplachové smernice popisujú postup v prípade vzniku požiaru, spôsob ohlásenia 

vzniku požiaru jednotke HaZZ a dôležité telefónne čísla – Hasičský a záchranný zbor, 

havarijná služba, elektrárne, plynárne, vodárne, polícia, záchranná zdravotná služba ..... 

F. Grafické znázornenie únikových ciest znázorňuje únikové cesty z jednotlivých podlaží budovy. 

Slúži aj na to, aby sa po príchode jednotky HaZZ jej veliteľ mohol dostatočne zorientovať 

v ohrozených priestoroch. 

G. Zoznam členov požiarnej hliadky informuje, na koho sa treba obrátiť o poskytnutie pomoci 

v prípade vzniku požiaru. 

H. Každé poškodenie alebo stratu uvedených vecných prostriedkov OPP žiaci okamžite po 

zistení hlásia svojmu triednemu učiteľovi alebo niektorému členovi požiarnej hliadky. Ak sa 

zistí, že došlo k úmyselnému poškodeniu hasiacich zariadení, dokumentácie OPP, výstražných 

a bezpečnostných tabuliek, žiak , ktorý poškodenie spôsobil je povinný škole uhradiť 

vzniknutú škodu. 

Rozmiestnenie a spôsob použitia hasiacich prístrojov a spojovacích prostriedkov 

A. Prenosné hasiace prístroje rôznych typov sú rozmiestnené na chodbách školy. Všetky hasiace 

prístroje sú upevnené na príslušných držiakoch. Na každom prenosnom hasiacom prístroji je 

identifikačná nálepka, ktorá označuje typ a spôsob použitia hasiaceho prístroja, revízny štítok 

s dátumom poslednej revízie a menom revízneho technika a plomba. 

B. Hydranty sú vybavené ventilom, hadicou a prúdnicou, ktoré musia byť na seba napojené, aby 

sa hydrant dal v prípade potreby ihneď použiť. Hydrantové dvierka musia sú a označené 

revíznym štítkom. 

C. Prístupy k hydrantom  a prenosným hasiacim prístrojom sa nesmú zatarasovať (80 cm po 

stranách) 

D. Pre objekt školy je zriadená ohlasovňa požiarov, kde je telefón, ktorým sa v prípade potreby 

privolá jednotka OPP. Ohlasovňa požiarov je označená výrazným nápisom.  

E. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu, povinnosti žiakov pri vzniku požiaru vyplývajúce 

z požiarno-poplachových smerníc a požiarno-evakuačného plánu 

F. Každý, kto spozoruje vznik požiaru je povinný pokúsiť sa ho uhasiť použitím dostupných 

hasiacich prostriedkov (hasiaci prístroj, hydrant, vedro vody, piesok ....). Ak to nie je možné, 

je potrebné okamžite ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov a požiarnej hliadke.  

G. Požiarny poplach sa vyhlasuje volaním HORÍ !!!! 

H. Po vyhlásení požiarneho poplachu sú všetci žiaci povinní postupovať podľa pokynov veliteľa 

požiarnej hliadky a učiteľa, ktorý vedie hodinu. Evakuácia priamo ohrozených alebo 

priľahlých priestorov musí prebiehať disciplinovane a organizovane, aby sa predišlo panike 

a možným úrazom. 
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I. Ohrozené priestory sa opúšťajú na pokyn veliteľa požiarnej hliadky a učiteľa vedúceho 

hodinu po vyznačených únikových cestách. Žiaci sa nesmú bez oddeľovať od svojej triedy ani 

opúšťať určený priestor bez dovolenia. 

J. Po príchode jednotky OPP, velenie zásahu preberá jej veliteľ. Všetci sú povinní postupovať 

podľa jeho pokynov a plniť jeho príkazy. 

1.7 Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi prebieha na viacerých úrovniach. Ťažiskovou je forma triednych aktívov, ktoré 

sa v každom školskom roku konajú päťkrát, z toho jeden aktív sa koná vždy ako plenárny v Kultúrnom 

dome vo Veľkom Bieli. Na plenárnom aktíve sú rodičia oboznámení so Školským vzdelávacím 

programom, spôsobom hodnotenia a klasifikácie žiakov, zámermi školy v aktuálnom školskom roku. 

Doplnkovou formou spolupráce je prehľad hodnotenia žiakov formou internetovej žiackej knižky, 

resp. prehľadu hodnotenia na internetovej stránke a forma osobných konzultácií vyžiadaná rodičmi 

alebo vyučujúcimi. 

Spolupráca školy so zriaďovateľom 

Spolupráca školy so zriaďovateľom je pre školu kľúčová. Zriaďovateľ zabezpečuje dostatok financií na 

prevádzku školy a školského klubu detí. Rôznymi spôsobmi podporuje vedenie školy v realizácii jej 

cieľov a zámerov. Stretnutia starostu obce a vedenia školy sa konávajú pravidelne, raz mesačne. 

Spolupráca školy s občianskym združením 

Rodičia v školskom roku 2010/2011 založili občianske združenie „Združenie rodičov a priateľov 

základnej školy vo Veľkom Bieli“, ktorého cieľom je podpora školy a pomoc škole v oblasti 

materiálnej, finančnej a personálnej za účelom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí. Cieľom 

pomoci škole je podpora morálneho a psychického vývoja detí a ich vzdelávania, podpora 

pedagogických pracovníkov školy. 

Spolupráca školy so zamestnancami 

Zamestnanci  plnia celkové a čiastkové ciele školy,  permanentne sa vzdelávajú, sú aktívni 

a iniciatívni, spolupracujú s rodičovskou verejnosťou, účinne spolupracujú s ďalšími partnermi školy, 

vytvárajú pozitívny imidž školy. Každý člen pedagogického zboru participuje na tvorbe školských 

noriem, vzdelávacieho programu a tiež na usmerňovaní chodu školy. Pedagogickí zamestnanci školy 

vedú krúžky, pripravujú žiakov na súťaže lokálneho a okresného charakteru. Dvakrát v školskom roku 

pripravujú akadémiu pre žiakov školy a dvakrát v školskom roku pripravujú vystúpenie pre 

obyvateľov obce pri príležitosti Dňa matiek a Vianoc. V každom  školskom roku sa koná 5 pracovných 

porád, 5 pedagogických rád a 4 zasadnutia metodického združenia a predmetových komisií. 

Spolupráca školy s CPPPa P  

Základná škola spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Senci. V rámci poradenstva sú diagnostikovaní žiaci školy a výsledky diagnostiky sú začlenené do 

hodnotiaceho a klasifikačného procesu. Žiaci 9. ročníka sa v rámci poradenstva zúčastňujú 

prednášky, následne  besedy a testu s pracovníkom CPPPaP  o správnom výbere strednej školy. 

Taktiež sa v rámci poradenstva uskutočňuje aj prednáška pracovníka CPPPaP v materskej škole pre 

budúcich prvákov. V rámci prevencie sa každoročne uskutočňuje séria besied o asertívnom správaní, 

ľudských právach, zdravom životnom štýle a o šikanovaní pre všetky triedy školy. 
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Spolupráca školy s Materskou školou vo Veľkom Bieli 

Pedagógovia školy aktívne spolupracujú s pracovníkmi materskej školy počas celého školského roka. 

Zástupca pedagógov sa zúčastňuje zasadnutí Rady materskej školy a opačne. Pre deti materskej školy 

pripravujeme v januári deň otvorených dverí a pre rodičov detí materskej školy prezentáciu školy 

a vysvetlenie niektorých paragrafov zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) v praxi. V spolupráci 

s materskej školy sa uskutočňuje aj zápis detí do 1. ročníka. 

Spolupráca školy s Detským domovom Nádej 

Škola aktívne spolupracuje s vedením a pracovníkmi Detského domova Nádej v Bernolákove. Povinnú 

školskú dochádzku si na našej škole plní niekoľko chovancov detského domova. Sme právom hrdí 

práve na týchto žiakov, pretože pod vedením skúsených pedagógov dosahujú výborné výsledky 

a napredujú aj napriek  chýbajúcemu rodinnému zázemiu. 

Spolupráca školy s ÚPSVaR 

Vedenie školy spolupracuje aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci. Na vyžiadanie 

ÚPSVaR sa vypracúvajú hodnotenia a správy žiakov. Taktiež sa oznamuje zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky počas školského roka. 

Spolupráca školy s inými subjektmi 

Vedenie školy zabezpečuje pre žiakov školy besedu s príslušníkom PZ v Senci zameranú na trestno – 

právne dôsledky nevhodných aspektov správania (šikanovanie, krádeže ap). 

1.8 Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
Škola má desať kmeňových učební, jednu odbornú učebňu pre výučbu prírodovedných predmetov - 

Laboratórium, jednu odbornú učebňu pre výučbu výtvarnej výchovy – Ateliér a odbornú učebňu na 

výučbu informatiky. Každá odborná učebňa je vybavená počítačom, dataprojektorom a premietacím 

plátnom. V odbornej učebni prírodovedných predmetov je mikroskop s USB pripojením na 

interaktívnu tabuľu. 

Edukačný a kancelársky softvér 

Na spracovanie školskej agendy sa používa softvér aSC agenda. Škola pre učiteľov a žiakov zakúpila aj 

licenciu na portáli zborovňa, licenciu na školský e-learning, licenciu na portáli škola hrou a licenciu na 

portál datakbinet. Vo výchovno – vzdelávacom procese pedagogickí zamestnanci využívajú viac ako 

40 edukačných softvérov. 

IT technika 

Základná škola vo Veľkom Bieli využíva na edukačné účely štyri interaktívne tabule, desať 

dataprojektorov, 32 žiackych počítačov, hlasovacie zariadenie, mikroskop s USB výstupom na 

interaktívnu tabuľu, internetové pripojenie a wifi. 

Kmeňové učebne 

Všetky triedy školy sú vybavené novým školským nábytkom, vo všetkých triedach sú nové keramické 

tabule na popis fixkou, nové žalúzie, umývadlo, dvere. V každej triede je počítač, pripojenie na 

internet, vizualizér, dataprojektor a premietacie plátno. Všetky kmeňové triedy na I. stupni majú 

okrem keramickej aj interaktívnu tabuľu. 
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Odborné učebne 

Škola v má odbornú učebňu na výučbu informatiky, prírodovedných predmetov (BIO, FYZ, CHE, PDA) 

a odbornú učebňu na výučbu výtvarnej výchovy. Vo všetkých odborných učebniach je počítač, 

dataprojektor, premietacie plátno a pripojenie na internet. Všetky odborné učebne sú takmer na 100 

% využité. 
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Multifunkčné ihrisko a telocvičňa 

Vďaka Obecnému úradu vo Veľkom Bieli má škola od mája 2010 nové multifunkčné ihrisko. Veľkým 

nedostatkom školy je stále neexistencia telocvične, čo sťažuje výučbu telesnej výchovy, hlavne 

v zimných mesiacoch. 

1.9 Škola ako životný priestor 
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v našej škole čo najpríjemnejšie, vedenie školy kladie dôraz na 

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora a chodieb. Na informačných tabuliach a 

nástenkách vo vestibule a chodbách školy sú aktuálne informácie o aktivitách školy. Všetky aktivity 

školy, hodnotenie žiakov, rozvrh, zastupovanie a jedálny lístok, správy predmetových komisií a správy 

o činnosti školy je pravidelne aktualizované na školskej webovej stránke. Život školy sa riadi kvalitným 

školským poriadkom, ktorý vytvára podmienky pre dobré vzťahy v škole, posilňuje mravné hodnoty 

a je vytvorený v spolupráci so Žiackou samosprávou. Sú v ňom zakomponované práva dieťaťa v 

súlade s Deklaráciou práv dieťaťa. Žiacka samospráva je rešpektovaným partnerom vedenia školy. 

1.10 SWOT analýza 
V júni 2012 zrealizovalo vedenie školy dotazníkový prieskum zameraný na hodnotenie kvality školy 

rodičmi žiakov. Z celkového počtu dotazníkov 115 sa do školy vrátilo 75, čo je 65 % návratnosť. 

Dotazník mapoval spokojnosť rodičov s podmienkami vzdelávania, priebehom vyučovania, kvalitou 

vzdelávania všeobecne, s kvalitou vzdelávania v oblasti vzdelávania cudzích jazykov, informatiky 

a projektovej činnosti, so Školským poriadkom, s hodnotením a klasifikáciou, s kvalitou práce 

učiteľov, spoluprácu školy s rodičmi, spokojnosť s vedením školy, spokojnosť s celkovou kvalitou 

školy.  
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S podmienkami vzdelávania bolo spokojných 68 % respondentov; priebeh vyučovania hodnotí 

výborne, resp. veľmi dobre takmer 66 % respondentov; s kvalitou vzdelávania a výučby je spokojných 

takmer 63 % respondentov. Až 56 % respondentov si myslí, že škola má dobré meno. Skoro 69 % 

respondentov vyjadruje svoju spokojnosť v oblasti vzdelávania cudzích jazykov, informatiky 

a projektovej činnosti. Spokojnosť so Školským poriadkom vyjadrilo 83 % respondentov, nesúhlas 

s ním vyjadril 1 rodič a zarážajúce je, že až 9 respondentov ho nepozná, napriek tomu, že sú s ním 

každoročne oboznámení na triednych aktívoch. S hodnotením a klasifikáciou u všetkých vyučujúcich 

je spokojných takmer 60 % respondentov,  u väčšiny učiteľov takmer 30 % respondentov. S kvalitou 

práce všetkých učiteľov je spokojných skoro 41 % respondentov, u väčšiny učiteľov vyjadrilo 

spokojnosť takmer 43 % respondentov a iba 1 rodič nie je spokojný s kvalitou práce učiteľov. Názor 

na spoluprácu školy s rodičmi ohodnotilo až 78,5 % respondentov ako výbornú, resp. veľmi dobrú. 

Takmer 83 % respondentov vyjadrilo spokojnosť s vedením školy a takmer 78 % respondentov je 

spokojných s celkovou kvalitou školy. Za silné stránky školy považuje 73 % rodičov výborný prístup 

triednych učiteliek, 65 % rodičov prístup k žiakom a 63 % respondentov udáva, že deti radi chodia do 

školy. Za slabé stránky školy rodičia považujú jednoznačne chýbajúcu telocvičňu – takmer 93 %. 

Komplexné výsledky dotazníkového prieskumu sú k nahliadnutiu na riaditeľstve školy a sú zverejnené 

na webovom sídle školy.  

 

Silné stránky školy 

Sledovaný aspekt Počet odpovedí Percento (%) 

výborný prístup triednej učiteľky 52/75 69 

prístup k žiakom 46/75 61 

dieťa chodí do školy rado 45/75 60 

spolupráca učiteľ - žiak 40/75 53 

Slabé stránky školy 

Sledovaný aspekt Počet odpovedí Percento (%) 

chýbajúca telocvičňa 66/75 88 

Ohrozenia 

 Nedostatok alebo úplná absencia učebníc zodpovedajúcich školskej reforme. 

 Vysoká náročnosť olympiád. 

 Nízka pozornosť štátnych orgánov voči školstvu a s tým súvisiace nedostatočné financovanie. 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických pracovníkov a s tým súvisiaca nízka 

atraktívnosť učiteľského povolania. 
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2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby žiaci neprijímali iba hotové teoretické informácie, 

ale aby si osvojili spôsoby riešenia reálnych životných problémov. Za veľmi dôležitý považujeme aj 

emocionálny rozvoj, tvorivosť, toleranciu a zodpovednosť. Tieto kompetencie sú rozvíjané vo 

všetkých oblastiach školy. Kľúčové kompetencie a prierezové témy chápeme ako filozofiu školy. 

S touto filozofiou sa stotožňujú učitelia aj žiaci – preto si vybrali našu školu. 

2.1 Základné vzdelávacie ciele 

 

Výsledkom vzdelávania je rozvíjanie kľúčových spôsobilostí, ale aj získanie funkčnej gramotnosti. 

Funkčná gramotnosť je schopnosť používať tlačený a písaný materiál na splnenie všetkých potrieb 

človeka doma, pri voľnočasových aktivitách, v zamestnaní ap. Funkčná gramotnosť je vlastne 

spracovanie informácií uvedených v texte a ich použitie na riešenie istej životnej situácie. Spočíva 

jednak v schopnosti spracovať text alebo jeho časť a takto získané informácie použiť na riešenie 

praktického problému. Pri hodnotení kvality vzdelávania sa zameriavame na to, na akej úrovni je 

žiakova čitateľská, matematická, prírodovedná a iná gramotnosť.  

 

  

Čitateľská 
gramotnosť 

Informačná 
gramotnosť 

Sociálna 
gramotnosť 

Matematická 
gramotnosť 

Jazyková 
gramotnosť 

Prírodovedná 
gramotnosť 

Dokumentová 
gramotnosť 

Estetická 
gramotnosť 

Naučiť sa poznávať – prírodu a kultúru, vlastnú prirodzenosť a kultúrnosť. 

Naučiť sa konať. 

Naučiť sa hodnotiť. 

Naučiť sa dorozumieť a porozumieť si. 
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Čitateľská gramotnosť 

Čitateľská gramotnosť ako prierezová gramotnosť sa považuje za základnú spôsobilosť, bez ktorej 

nemožno budovať funkčnú gramotnosť. V súčasnosti chápeme čitateľskú gramotnosť ako univerzálnu 

spôsobilosť. Nie je to teda len schopnosť prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a 

ďalej pracovať s obsahom. Pri takomto vnímaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak 

veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie a používanie textov. V 

súvislosti s pojmom čitateľská gramotnosť nemožno uvažovať iba o textoch, ktoré žiak číta v škole, 

ale aj o textoch súvisiacich s jeho bežným životom mimo školy. Mnohé znalosti, ktoré si terajší žiaci 

budú počas svojho života musieť osvojiť, ešte neexistujú v žiadnej prístupnej forme, preto je dôležité, 

aby sa naučili získavať a spracovávať informácie.  

Pre neustále zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti uplatňujeme vo výchovno-vzdelávacom 

procese nasledovné aktivity: 

 Zapájame sa do súťaží Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a Rozprávkové vretienko. 

 Každá trieda na I. stupni školy odoberá veku primeraný časopis. Čítanie z neho sa zaraďuje 

v časových rezervách na hodinách čítania, vo voľnom čase v ŠKD; žiaci si vyberajú texty na 

prednes poézie a prózy v súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a Rozprávkové 

vretienko. 

 Všetci žiaci využívajú školskú knižnicu, ktorú aj sami obohacujú v rámci akcie Zachráňme 

krajinu fantázie, kedy prinesú prebytočné knihy z vlastných knižníc.  

 Vhodné texty sa na vyučovacích hodinách dramatizujú a následne predvádzajú na školských 

akadémiách.  Napr. v školskom roku 2012/2013 na oslavy 50. výročia založenia školy žiaci II. 

A a IV. A nacvičili so svojimi vyučujúcimi scénky „Do školy“ a „Čin-Čin“. 

 Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry sa uplatňujú didaktické hry 

zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 Žiaci sa spolu so svojimi vyučujúcimi zapájajú do tvorby Multimediálnej čítanky. 

 Vhodné texty žiaci pretvárajú na komiksy. 

 Žiaci tvoria projekty o „Obľúbenej knihe“ a „Obľúbenej rozprávke“. 

 Žiaci majú možnosť pracovať v krúžkoch Školské divadlo, Literárny krúžok a Čitateľský krúžok. 

 Pravidelne 2-krát ročne žiaci navštevujú Bratislavské bábkové divadlo a najsilnejší zážitok 

potom spracujú výtvarnou formou. 

 Žiaci prvého stupňa sa zapájajú do Čitateľského maratónu a žiaci druhého stupňa do 

Štafetového čítania. Obe aktivity organizuje a realizuje škola. 

 Pre žiakov prvého stupňa každoročne organizujeme tematickú „Rozprávkovú noc v škole“, 

ktorej súčasťou je čítanie a dramatizácia vybranej rozprávky. 

 Žiaci prvého ročníka sú v rámci riaditeľských previerok preverení z osvojenia čítania – čítaním 

neznámeho textu z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke. 

 Žiaci 2. až 8. ročníka sa od šk. roku 2009/2010 podrobujú v rámci riaditeľských previerok 

testu zo slovenského jazyka a literatúry. 

 Žiaci 5. až 8. ročníka sa od šk. roku 2012/2013 podrobujú v rámci riaditeľských previerok 

testu Gramotnosť, súčasťou ktorého je aj test čitateľskej gramotnosti. 

 K rozvoju čitateľskej gramotnosti rozhodne prispieva aj každodenná súťaž organizovaná 

školou „Dnes je ...“, ktorá je zameraná na prezentáciu svetových dní a doplnená vhodnou 

otázkou alebo úlohou, ktorú žiaci následne v daný deň riešia. Podobne každý týždeň prebieha 
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na škole súťaž „Kto som?“, ktorá je zameraná na prezentáciu významného človeka, identitu 

ktorého majú žiaci uhádnuť. 

 Organizujeme rôzne exkurzie: Štúrova Modra. 

Matematická, informatická a finančná gramotnosť 

Pre neustále zvyšovanie úrovne matematickej, informatickej a finančnej gramotnosti uplatňujeme vo 

výchovno-vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

 Zapájame sa do súťaží Maks, Maksík, Klokan, Taktik, Expert, Všetkovedko ap. 

 Žiaci sa na vyučovacích hodinách informatiky a matematiky učia tvoriť grafy a tabuľky. Učia sa 

ich nielen interpretovať, ale aj vyjadrovať k nim svoj názor. 

 Hodnotenie školského roka (prospech a dochádzka tried) sa pre žiakov i verejnosť prezentuje 

vo forme grafov a tabuliek zverejnených vo vestibule školy. Žiaci sú s nimi neustále 

konfrontovaní a slúžia nielen ako nástroj matematickej gramotnosti, ale aj motivácie pre 

osobné zlepšenie. 

 Pravidelne navštevujeme interaktívne výstavy v Detskom múzeu v Bratislave zamerané na 

finančnú gramotnosť. V šk. roku 2012/2013 sme navštívili výstavu „O troch centoch“, ktorá 

hravou formou priblížila deťom tému peňazí, ich histórie a funkcie ako všeobecného nástroja 

výmeny, výroby a distribúcie. Výstava zároveň nabáda k finančnej zodpovednosti a učí deti, 

že nie všetko sa dá v živote kúpiť. 

 V rámci zjednodušenia prístupu k informáciám využívame v kmeňových triedach počítače 

s pripojením na internet. Žiaci tak v priebehu vyučovacích hodín môžu vyhľadávať a triediť 

nielen informácie, ale aj animácie, obrázky a zvuky. 

 V odbornej učebni na výučbu informatiky používame 14 nových počítačov (Acer Aspire 

M3985, počítač Intel Core i7 3770 Ivy Bridge, RAM 16 GB, NVIDIA GeForce GT640 4 GB, HDD 

2 TB 7200 otáčok, DVD ± RW slot-in, WiFi, USB 3.0, Windows 8 64-bit). Žiaci môžu počítače 

využívať aj počas prestávok. 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame 42 výučbových programov, žiaci sa učia s nimi 

nielen pracovať, ale ich aj spravovať. 

 Žiaci 2. až 8. ročníka sa od šk. roku 2009/2010 podrobujú v rámci riaditeľských previerok 

testu z matematiky. 

 Žiaci 5. až 8. ročníka sa od šk. roku 2012/2013 podrobujú v rámci riaditeľských previerok 

testu Gramotnosť, súčasťou ktorého je aj test matematickej gramotnosti. 

 V rámci rozvoja prezentačných techník a prezentačných zručností žiaci vypracovávajú 

elektronické projekty vo všetkých vyučovacích predmetoch. 

 Všetci žiaci využívajú portál EduPage e-learning pri riešení elektronických testov z rôznych 

predmetov. 

 Záujem o tvorbu a prezentáciu projektov zvyšujeme aj každoročnou súťažou „Najlepší 

projekt“, kedy školská porota vyberá najlepšie spracovaný papierový, resp. elektronický 

projekt. 

 Pravidelne vykonávame monitoring sociálnej siete Facebook a oboznamujeme žiakov 

s nástrahami internetu. 

 Pre posilnenie mediálneho povedomia žiakov organizuje 3-krát ročne sériu interaktívnych 

psychologických prednášok zameranú na jednu z nasledovných tém: Bezpečný virtuálny svet, 

Bezpečné správanie na internete, Kyberšikanovanie. 
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Prírodovedná gramotnosť 

Pre neustále zvyšovanie úrovne prírodovednej gramotnosti uplatňujeme vo výchovno-vzdelávacom 

procese nasledovné aktivity: 

 Zapájame sa do súťaže Hravo ži zdravo. 

 Všetky vyučovacie hodiny fyziky, chémie a biológie realizujeme v odbornej učebni. 

 Separujeme odpad. Peňažné prostriedky získané za zber papiera sa späť investujú do školy za 

účelom zveľaďovania školských priestorov. V šk. roku 2010/2011 sme zakúpili nové dvere do 

každej kmeňovej učebne, v šk. roku 2011/2012 sme zakúpili nové vodovodné batérie do 

všetkých učební a kancelárií školy a v šk. roku 2012/2013 sme zakúpili kancelársky papier do 

tlačiarní. Škola je zapojená do projektu Recyklohry, prostredníctvom ktorého žiaci separujú 

poškodené drobné elektrospotrebiče. V budove školy sú umiestnené zberné nádoby na zber 

použitých batérií a poškodených drobných elektrospotrebičov. Financie získané zbermi sa 

používajú na nákup školských potrieb, a tak sú žiaci priamo zainteresovaní aj do ochrany 

školského majetku. 

 Od šk. roku 2012/2013 v rámci Školského vzdelávacieho programu vyučujeme v 7. ročníku 

predmet Laboratórne cvičenia z fyziky a chémie. Prvoradým cieľom predmetu je dať možnosť 

žiakom aktívne poznávať svet okolo nás, experimentovať v školskom laboratóriu. Cieľom 

vyučovania tohto predmetu je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre 

človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu 

k prírodovedným predmetom. Predmet je rozdelený na dve časti – fyziku a chémiu. 

Vyučovaný je alternatívne – dvomi vyučujúcimi a týždenne sa strieda fyzika s chémiou. 

Časová týždenná dotácia predmetu je 1 hodina, ročne teda 33 hodín – z toho 16 hodín 

predstavuje chemická časť a 17 hodín fyzikálna časť. Chemická časť je rozdelená na tri 

obsahové časti, z nich prvé dve (Spoznávame chemické reakcie v našom okolí a Zmeny pri 

chemických reakciách) úzko súvisia s obsahom výučby chémie v siedmom ročníku základnej 

školy experimenty sú navrhované kolektívom autorov učebnice Chémie pre 7. ročník 

základných škôl. Tretia časť chemickej časti je nazvaná Zaujímavé chemické reakcie 

a obsahuje niekoľko jednoduchých, časovo nenáročných, no zaujímavých chemických reakcií 

vybraných vyučujúcou predmetu. Fyzikálna časť je taktiež rozdelená na tri obsahové časti. 

Prvá časť je zameraná na praktické získavanie zručností pri meraní jednotlivých fyzikálnych 

veličín, druhá časť nadväzuje na učivo fyziky v siedmom ročníku. Tretia časť pozostáva 

z niekoľkých jednoduchých, ale zároveň zaujímavých pokusov, ktoré v žiakoch vyvolávajú 

túžbu dozvedieť sa, prečo tieto pokusy prebiehajú práve takýmto spôsobom. Posledná 

obsahová časť je spoločný projekt chemickej a fyzikálnej časti a je zameraný na vodu 

a pokusy sú prebrané z portálu Modrá škola. 

 Organizujeme rôzne exkurzie: Ručná výroba papiera, Výroba skla, Vodná elektráreň 

Gabčíkovo, čistiareň odpadových vôd v Senci, firma Plantago vo Veľkom Bieli, závod Coca – 

Cola, Jadrová elektráreň Mochovce, Hydrometeorologický ústav v Bratislave, apod. 

 Elektronickou komunikáciou medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi prostredníctvom mailov a e-

learningu prispievame k ochrane životného prostredia. 

 Žiaci II. stupňa sa každoročne zapájajú do súťaže Hravo ži zdravo, žiaci I. stupňa organizujú 

týždeň zdravej výživy. Žiaci ŠKD pripravujú a realizujú tematické týždne zamerané na svetový 

deň výživy, mlieka, prevenciu obezity, besedu s detským lekárom a dentálnou hygieničkou. 

 Každoročne sa so žiakmi zúčastňujeme výstav v Prírodovednom múzeu. 
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 Navštevujeme interaktívne výstavy: Atlantis – vedecká hračka, Human body, Energia tretieho 

tisícročia, interaktívne pobyty v chemickom laboratóriu na SPŠ chemickej. 

 Zúčastňujeme sa výstav ovocia a zeleniny organizovanej zväzom záhradkárov v obci. 

 Žiaci 5. až 8. ročníka sa od šk. roku 2012/2013 podrobujú v rámci riaditeľských previerok 

testu Gramotnosť, súčasťou ktorého je aj test prírodovednej gramotnosti. 

Estetická a umelecká gramotnosť 

Pre neustále zvyšovanie úrovne estetickej a umeleckej gramotnosti uplatňujeme vo výchovno-

vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

 Dôsledne dbáme na estetickosť priestorov školy. 

 V šk. roku 2012/2013 sme zriadili odbornú učebňu pre výučbu výtvarnej výchovy – Ateliér. 

 Každoročne organizujeme pre žiakov školy súťaž „Najlepší projekt“, kedy školská porota 

vyberá najlepšie spracovaný papierový, resp. elektronický projekt. 

 Spolupatričnosť ku škole a regiónu zvyšujeme vlastným logom školy, vlastnou hymnou školy 

a vlastnou žiackou knižkou. 

 Navštevujeme ateliér známeho výtvarného umelca, aby žiaci mali možnosť vidieť a spoznať 

prácu umelca. 

 Pripravujeme žiakov na vystúpenia v rámci Vianočnej akadémie, Dňa matiek a vystúpenia 

organizované obcou. 

 Pre žiakov organizujeme výchovné koncerty. 

 Navštevujeme divadelné predstavenia. 

 Organizujme súťaže v aranžovaní. 

 Zúčastňujeme sa rôznych floristických súťaží, napr. „Viktoria Regia“. 

 Žiaci vytvárajú vlastné návrhy na žiacku knižku, ktoré sa potom realizujú. 
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Ciele vzdelávania pre jednotlivé stupne ISCED 

ISCED 1 ISCED 2 

Rozvíjať možnosti základov vedného skúmania 
svojho najbližšieho kultúrneho a prírodného 
prostredia tak, aby sa rozvíjala predstavivosť, 
tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie. 

Rozvíjať kľúčové spôsobilosti, potrebné základné 
vedomosti a zručnosti a vypestovať si základ 
záujmu o celoživotné vzdelávanie. 

Spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové 
možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa 
učiť a poznávať seba samého. 

Rozvíjať si povedomie národného a svetového 
kultúrneho dedičstva. 

Osvojiť si základ všeobecného vzdelania. 

Rozvíjať spôsobilosti dorozumievať sa 
a porozumieť. 

Mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy. 

Rozvíjať komunikačné schopnosti s ohľadom na 
vek. 

Osvojiť si a využívať stratégie učenia sa, riešiť 
problémové úlohy primerané veku. 

Podporovať rozvoj intrapersonálnych 
a interpersonálnych spôsobilostí, najmä 
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov. 

Nadobudnúť náležitú úroveň komunikačných 
zručností a spolupráce. 

Mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah 
k sebe a svojmu zdraviu. 

Účinne spolupracovať, rozvíjať sociálnu 
vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, 
rodičom, k ďalším ľuďom obce a svojmu širšiemu 
kultúrnemu a prírodnému okoliu. 

Získať požadovanú úroveň funkčnej gramotnosti. 

Naučiť sa hodnotiť svoju prácu, rozvíjať 
spôsobilosti dorozumieť sa a porozumieť si, 
hodnotiť a iniciatívne konať aj na základe 
sebariadenia a sebareflexie. 

Rozvíjať toleranciu a akceptovanie iných ľudí, ich duchovno – kultúrnych hodnôt. 

Naučiť sa uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti. 

Niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 

Špecifické ciele 

Základné vzdelanie má žiakom pomôcť utvárať a postupne rozvíjať kľúčové kompetencie a poskytnúť 

spoľahlivý základ všeobecného vzdelania orientovaného najmä na situácie blízke životu a na praktické 

zručnosti. Preto sa zameriavame na plnenie týchto cieľov: 

 rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná, 

 cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť žiaka v poznávacej, 

sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti, 

 podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

 viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii, 

 zvyšovať kvalitu čítania, čítať s porozumením, rozvíjať čitateľskú gramotnosť, 

 vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, prežívaní životných situácií, 

naučiť žiakov regulovať svoje správanie, 

 viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii 

svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého, 

 rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa poznávať seba 

samého, 

 umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom 

vzdelávaní aj v praktickom živote, 
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 viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich 

duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, učiť ich žiť 

spoločne s ostanými ľuďmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými 

spoločenstvami, 

 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za 

svoje konanie, za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie, 

aby sa prejavili ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, 

 naučiť žiakov používať a využívať moderné komunikačné technológie, 

 umožniť žiakom zažiť úspech, byť úspešný, podporovať talent, osobnosť a záujem každého 

žiaka, 

 viesť žiakov k starostlivosti o životné prostredie, naučiť žiakov triediť odpad, neničiť 

materiálne hodnoty, 

 podporovať u žiakov vlastnú životnú a profesijnú orientáciu, 

 zaistiť bohatú ponuku záujmových aktivít žiakov s cieľom rozvíjať ich záujmy a zmysluplné 

využívanie voľného času, 

 rešpektovať potreby a záujmy rodičov žiakov, 

 skvalitniť spoluprácu s verejnosťou, inými školami, inštitúciami, 

 organizáciu riadenia založiť na princípoch tímovej spolupráce a kolektívnej zodpovednosti, 

posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich odborný a profesijný rast, 

 systém vnútroškolskej kontroly využívať ako nástroj budovania vzájomnej dôvery, 

 skvalitňovať a modernizovať vybavenie a zariadenie školy. 

2.2 Pedagogický princíp školy 
Pre vzdelávanie si pedagogická rada stanovila nasledovné priority: 

 naučiť žiakov získavať potrebné vedomosti a zručnosti, 

 naučiť žiakov, aby boli komunikatívni, tvoriví, flexibilní, aby vedeli vyhľadávať informácie a 

vedeli prezentovať svoju prácu, 

 neustále zvyšovať gramotnosť v oblasti IKT, 

 zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 

zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, 

 formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 

 vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, 

 posilniť motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, 

 zavádzať nové formy a metódy práce a podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého 

žiaka, 

 veľký dôraz klásť na vytvorenie dobrého kolektívu v triede, neustále posilňovať tímovú 

tvorivú prácu, 

 klásť dôraz na rozvíjanie sebapoznania a objektívneho sebahodnotenia žiaka,  

 pedagogické stratégie orientovať na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov, 

 viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, viesť ich k vzájomnému rešpektovaniu sa 

a k schopnosti celoživotne sa vzdelávať. 



S t r a n a  | 22 

 

2.3 Metódy a formy práce 
Vyučovacia hodina je základnou didaktickou formou súčasnej školy. Má presne vymedzený čas 

trvania - 45 minút a jednotlivé vyučovacie predmety sú usporiadané do rozvrhu hodín. Rozvrh hodín 

zabezpečuje pravidelný týždenný chod vyučovania a striedanie vyučovacích hodín. Pri zostavovaní 

rozvrhu sa prihliada na špecifické požiadavky jednotlivých vyučovacích predmetov. Predmety 

náročnejšie na pochopenie sa striedajú s menej náročnými. Za najefektívnejšiu vyučovaciu hodinu sa 

pokladá 2. vyučovacia hodina, potom 1. a 3. hodina. Za najvýkonnejší deň sa považuje utorok, potom 

pondelok. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem práce vychádzame z obsahového zamerania vyučovacej 

hodiny, no najmä z cieľov konkrétneho predmetu zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov. Nemenej dôležité je prihliadanie na individuálne osobitosti žiakov. Motivácia má významnú 

úlohu vo vyučovacom procese. Je to snaha a túžba niečo dosiahnuť. Základom úspešnej činnosti a 

teda aj učenia je to ako k nemu žiak pristupuje. Preto kladieme veľký dôraz na výber motivačných 

metód – motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, motivačná demonštrácia. Expozícia zahrňuje 

spôsoby a postupy žiakovho poznávania. Pokiaľ sa žiakovi predkladajú definitívne vedecké poznatky, 

ktoré si osvojuje učením naspamäť, bez náležitého pochopenia a ktoré sú indiferentné voči jeho 

vlastnému psychickému vývinu, tak potom žiaka pasívne prispôsobujeme požiadavkám školy. Takéto 

poznanie sa nevčleňuje do jeho vlastného myšlienkového sveta. Úlohou učiteľa je zistiť, za akých 

podmienok proces učenia žiaka prebieha najefektívnejšie. 

Expozičné metódy uplatňujeme pri vytváraní nových poznatkov a zručností: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia 

formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, 

otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie) 

 demonštračná metóda (demonštrácia obrazov) 

 pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) 

 manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). 

Do vyučovania zavádzame problémové metódy: heuristické metódy (učenie sa riešením problémov 

založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a 

projektové metódy (riešenie projektu, praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj 

praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov našej školy sú 

prioritné aktivizujúce metódy: 

 zážitkové učenie, 

 praktické aktivity, samostatná činnosť, 

 učenie prostredníctvom IKT, 

 diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom 

riešenia daného problému), 

 situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), 

 inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci 

aktérmi danej situácie), 

 didaktické hry (seba realizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), 



S t r a n a  | 23 

 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny), 

 dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.), 

 simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu 

medzi skupinou žiakov a jednotlivcami). 

 kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.) 

Neoddeliteľnou súčasťou edukácie sú fixačné metódy zamerané na upevnenie osvojených vedomostí 

a zručností formou pokusov, demonštrácie, hier, opakovania a precvičovania (ústne a písomné 

opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy ....). 
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2.4 Koncepcia školy 
Školský vzdelávací program našej školy vychádza z princípov tvorivo – humanistickej výchovy, ktorej 

základom je humanizácia výchovy a vzdelávania v spojení s rozvojom tvorivosti žiakov. Humanistické 

vyučovanie je založené na dôvere v sily a schopnosti človeka, na úcte k jeho osobnosti, na uznaní jeho 

hodnoty ako človeka bez ohľadu na momentálny stav. Základom je partnerská spolupráca učiteľa a 

žiaka. Proces učenia sa u žiakov našej školy má svoje špecifiká vyplývajúce z ich postihnutia. Pri 

cieľavedomom usmerňovaní výučby zo strany učiteľa pri uplatňovaní spoločenských potrieb sa kladie 

dôraz na vlastnú aktivitu, sebavýchovu, sebahodnotenie, sebareguláciu a sebarealizáciu žiaka. Našou 

pedagogickou koncepciou chceme dosiahnuť, aby sa školský život žiakov čo najviac priblížil svetu 

dieťaťa, aby v ňom nebol stres, aby sa žiaci cítili bezpečne, aby na vyučovaní prevládala radosť, dobrá 

nálada, pozitívne prežívanie, zvedavosť, spolupráca, tvorivosť, snaha vedieť viac. V súvislosti so 

získavaním nových poznatkov, sa žiaci učia cítiť pozitívne, učia sa motivácii, žiť aj v sťažených 

podmienkach, získavajú kompetencie pre spoločenský život, progresívne medziľudské vzťahy. Učia sa 

slobode, zodpovednosti a tvorivosti. Chceme vytvoriť zmysluplnú a prirodzenú školu otvorenú pre 

všetky deti. Snahou bude pripraviť také podnetné prostredie, aby každý jednotlivec mohol plne 

rozvinúť svoj potenciál podľa svojich možností a schopností, vytvoriť pozitívny vzťah žiakov ku škole, 

otvoriť ju životu a zamerať sa na prípravu do života, ako aj položiť základy celoživotného vzdelávania. 

 

2.5 Zameranie školy a stupeň vzdelania 
Základnou filozofiou školy je poskytnúť žiakom všeobecné vzdelanie s vyváženým podielom 

prírodovedných a humanitných predmetov s dôrazom na cudzie jazyky a informatizáciu bežného 

života. Preto sme od prvého ročníka zaviedli výučbu anglického jazyka a informatiky. Škola napĺňa 

myšlienku tímovosti, spolupatričnosti, kreativity a flexibility. Zostava pedagogického zboru, ktorého 

členovia majú niekoľkoročné pedagogické skúsenosti so vzdelávaním žiakov na základných školách, 
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na osemročných gymnáziách i na štvorročných gymnáziách a v neposlednej rade bohaté skúsenosti 

s IKT, sú zárukou úspešného plnenia našich cieľov. 

2.6 Pedagogické stratégie 
Strategickým cieľom je vzdelávanie rozhľadených, samostatných, flexibilných a kreatívnych mladých 

ľudí s vlastným názorom na aktuálne javy spoločnosti. A preto aj pedagógovia musia byť rovnakí – 

rozhľadení, priateľskí a citliví k deťom. Musia citlivo vnímať problémy detí, musia ich vedieť 

primeranie riešiť, musia vedieť rozpoznať nadané deti, patrične sa im venovať, musia pozdvihnúť 

slabšie deti, pomôcť im. Musia vedieť, že nie je dôležitý momentálny stav vedomosti alebo 

nevedomosti, ale že dôležitý je rozdiel, ako sa dieťa dokáže zlepšiť. A preto musí každé dieťa dostať 

možnosť zlepšiť sa, druhú šancu ... Minimalizujeme obavu, že hodnota osobnosti závisí od úspešnosti. 

Významnou úlohou pedagóga je vytvorenie príjemnej a neohrozujúcej atmosféry, ktorá minimalizuje 

obavy študentov, že budú označení za hlúpeho, pomalého a pod. Je dôležité neposudzovať 

prívlastkami, ale popisovať správanie, výsledok, pocit. 

Podporujeme zapájanie žiakov do vedomostných a telovýchovných súťaží, ktoré plnia nielen úlohu 

voľno časových aktivít ale aj prípravu na regionálne i celoslovenské súťaže. Oblasť environmentálnej 

výchovy je zapracovaná do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Pri prevencii drogových 

závislostí sa zameriavame aj na iné aktivity ako besedy. Snažíme sa dôsledne vychádzať z potrieb 

žiakov a motivovať ich rôznymi formami výučby. Všímame sa ich talent v jednotlivých oblastiach a 

rozvíjame ho do maximálnej možnej miery. Preferujeme samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé 

zvládanie učiva. Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné 

a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoby výstupov, praktickú výučbu.  

2.7 Primárne vzdelávanie – ISCED 1 

Profil absolventa 

Absolvent našej školy svojím vystupovaním robí dobré meno svojej škole, je schopný vytvárať dobré 

medziľudské vzťahy, je schopný sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie, ako aj o zdravie svojich 

najbližších, má pozitívny postoj ku komunikácii v štátnom jazyku, vie čítať s porozumením, ovláda 

verbálnu a písomnú formu komunikácie, pozná a uvedomuje si svoju kultúrnu identitu, dejiny 

vlastného národa vníma vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, vie aktívne 

počúvať, je si vedomý svojich kvalít, je pripravený uplatniť sa v zamestnaní, je zodpovedný za svoj 

život, za rozhodnutia, ktoré vykoná. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník 

(celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám 

seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy 

používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií 

tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania. 

Kompetenčný profil žiaka 

Kľúčové kompetencie predstavujú súhrn vedomostí, zručností, schopností a, postojov a hodnôt 

dôležitých pre rozvoj a uplatnenie každého člena spoločnosti. Sú viacúčelové (multifunkčné), lebo 

slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, 

zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa 

prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý 

vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, 
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programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. 

Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti 

žiaka. Zmyslom a cieľom vzdelávania je vybaviť žiakov súborom kľúčových kompetencií na úrovni, 

ktorá je pre nich dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie v spoločnosti. V 

etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická 

gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej 

gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, 

ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a 

vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

sociálne komunikačné kompetencie 

 Žiak sa vyjadruje súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

 vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine 

jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie), 

 dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, 

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, je empatický k starým, chorým a 

postihnutým ľuďom, 

 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne 

reagovať podľa svojich možností, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne 

odlišnosti detí a dospelých, 

 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi 

harmonické vzťahy. 

kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 Žiak dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 

úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, 

 rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy 

medzi predmetmi a javmi, 

 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby 

ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 
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kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 Žiak prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií a 

internetu, 

 vie používať výučbové programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

kompetencia učiť sa učiť sa 

 Žiak dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. 

kompetencie riešiť problémy 

 Žiak rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej 

úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc. 

osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 Žiak si uvedomuje vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

 má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho, 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, 

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu, 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

 prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

kompetencie  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 Žiak sa dokáže vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
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 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, rešpektuje 

vkus iných ľudí, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

2.8 Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2 

Profil absolventa 

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, v priebehu ktorého ukončuje povinné 

základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre 

všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu.  

Kompetenčný profil žiaka 

Je založený na  kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a 

znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, 

hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa 

rozvíjať  – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, 

rodinnom a osobnom živote. Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a 

skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu 

a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť 

neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú 

výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, 

ako aj neinštitucionálneho vzdelávania. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom 

prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter.  Získavajú sa ako produkt 

celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných 

rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v  rámci školy. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu 

predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má 

osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 Žiak si uvedomuje potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti. 
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sociálne komunikačné kompetencie 

 Žiak dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí 

osobnej zodpovednosti.   

kompetencie uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 Žiak používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 Žiak má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 

kompetencia riešiť problémy 

 Žiak uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 

kompetencie občianske 

 Žiak si uvedomuje základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 
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 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia. 

kompetencie sociálne a personálne 

 Žiak dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu,  vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 vie si  svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami, 

 osvojil si základné postupy  efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch. 

kompetencie pracovné 

 Žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 Žiak dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote. 

kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 Žiak sa dokáže vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

 dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie  

 prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
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3. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) sú požiadavky na úpravu podmienok, obsahu, 

foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávania, ktoré vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia 

žiaka alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí. Žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami je žiak, ktorému zariadenie výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikovalo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych 

výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) 

na základe rozhodnutia súdu. 

 

 

3.1 Žiaci so zdravotným znevýhodnením 
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, 

vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby sa čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné 

mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré 

vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v triedach spolu s 

ostatnými žiakmi školy a ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracuje škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie a zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto 

programom oboznámiť. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvárame žiakom špecifické 

podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb, najmä: 

 všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie 

prispôsobujeme individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

 žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích 

oblastí a štandardov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov, 

 u žiakov so zdravotným znevýhodnením využívame voliteľné hodiny na intenzívne 

vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho vzdelávacieho programu 

žiaka, 
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 u žiakov so zdravotným znevýhodnením si stanovuje učiteľ štruktúru vyučovacej hodiny 

flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú 

dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia. 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej 

školy, má zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v 

rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. 

3.2 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) je prostredie, ktoré 

vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a 

emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje 

dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, 

deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto 

dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálne 

edukačné potreby žiaka sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, organizácie a realizácie 

výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali osobitostiam žiaka, ktorého telesný, psychický 

alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu. Sociálne znevýhodnené prostredie je pre 

žiaka rodina 

 ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

minima, 

 v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

 v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie, 

 ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto 

na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.). 

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je eliminovať alebo 

odstrániť hendikepy vyplývajúce zo sociálneho znevýhodnenia (napr. komunikačné schopnosti, 

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

Uskutočňuje sa v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy, pričom niektoré (pre neho 

problémové) vyučovacie predmety môže žiak absolvovať v rámci individuálneho vzdelávacieho 

Ži
ac

i s
o

 z
d

ra
vo

tn
ým

 
p

o
st

ih
n

u
tí

m
 

•Mentálne, 
zrakové, sluchové, 
telesné 
postihnutie 

•Narušená 
komunikačná 
schopnosť 

Ži
ac

i s
 v

ýv
in

o
vý

m
i 

p
o

ru
ch

am
i 

•Porucha aktivity a 
pozornosti 

•Vývinová porucha 
učenia 

Ži
ac

i c
h

o
rí

 a
 z

d
ra

vo
tn

e 
o

sl
ab

en
í 

•Ochorenie 
dlhodobého 
charakteru 



S t r a n a  | 33 

 

programu. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárame žiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

 predlžujeme čas dieťaťa v motivujúcom školskom prostredí a umožňujeme mu zmysluplne 

stráviť voľný čas a pripravovať sa na vyučovanie, 

 vytvárame atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové 

špecifiká žiaka, 

 pri tvorbe školských vzdelávacích programov zohľadňujeme atraktívne edukačné prostredie 

rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia národnostných menšín, 

 zabezpečujeme systém doučovacích aktivít, 

 do školského vzdelávacieho programu implementujeme vzdelávacie programy multikultúrnej 

výchovy a výchovy proti predsudkom. 

3.3 Žiaci s nadaním 
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť 

ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových 

charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich 

emocionálnej charakteristiky i sociálne vzťahy. Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa na úrovni 

nižšieho stredného vzdelávania sa na našej škole uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi 

školy (individuálna a skupinová integrácia). Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 

postupujú všetci nadaní žiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia. V ich 

individuálnom výchovno-vzdelávacom programe sa zohľadňujú všetky druhy ich špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvárame žiakom s nadaním špecifické podmienky 

pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, hlavne: 

 zabezpečujeme vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne, 

 pri výchove a vzdelávaní všeobecne intelektovo nadaných žiakov spolupracujeme so 

psychológom, pri výchove a vzdelávaní umelecky nadaných žiakov s odborným pedagógom 

konkrétnej umeleckej disciplíny, pri výchove a vzdelávaní športovo nadaných žiakov so 

športovým trénerom, pri výchove a vzdelávaní prakticky nadaných žiakov s príslušným 

odborným pedagógom, resp. majstrom odbornej výchovy, 

 akceptujeme nadaných žiakov a rešpektujeme špecifiká ich osobnosti a nadania, 

 rozvíjame a stimulujeme všeobecné i špeciálne schopnosti žiakov, ich zručnosti a 

spôsobilosti, 

 dbáme na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov a to v oblasti pohybovej, kognitívnej, 

motivačnej, vôľovej emocionálnej, sociálnej i v oblasti manuálnych zručností, 

 umožňujeme mimoriadne nadaným žiakom postúpiť do vyššieho ročníka bez absolvovania 

predchádzajúceho ročníka alebo absolvovať dva ročníky v priebehu jedného školského roka a 

tak skrátiť dobu nižšieho stredného vzdelávania, 



S t r a n a  | 34 

 

 umožňujeme žiakom v súlade s ich nadaním vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa 

rozšírených učebných osnov, 

 umožňujeme žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom 

predmete pod vedením učiteľa školy vyššieho stupňa, 

 zamestnávame žiakov zmysluplne, zadávame im stimulujúce úlohy a využívame pedagogické 

postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové vyučovanie, 

 akceptujeme vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď sa líšia od 

bežne používaných, 

 vedieme žiakov k realistickému sebahodnoteniu vlastných schopností a výsledkov svojej 

práce, 

 vedieme žiakov k vzájomnej spolupráci. 

 


