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I.   Všeobecná charakteristika školy 
 

 

1. Veľkosť školy 

 
      Naša škola je neplnoorganizovaná škola, situovaná v strede obce, obklopená peknou 

prírodou Strážovských vrchov. Je umiestnená v jedno poschodovej budove, ktorej súčasťou je 

aj materská škola a školská jedáleň. Na poschodí sa nachádzajú štyri učebne ZŠ, počítačová 

učebňa na výučbu informatickej výchovy a školská knižnica. Na prízemí sú umiestnené šatne 

a zriadená cvičebňa – pohybové štúdio. V  komplexe školy sa nachádza pomerne rozsiahly 

areál, v ktorom ja umiestnené aj multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a detské ihrisko 

s hojdačkami a preliezačkami.  

V školskom roku 2017/2018 otvoríme štyri triedy s počtami žiakov od 7 do 17 a dve 

oddelenia ŠKD.  

 

2. Charakteristika žiakov 

 
     Školu navštevujú žiaci od 6 do 10 rokov z Lietavskej Svinnej a z neďalekej pridruženej 

obce Babkov. Naša škola ja spádovou školou pre tieto dve obce. Škola zabezpečuje primárne 

vzdelávanie. V ďalšom stupni vzdelávanie žiaci pokračujú v ZŠ Lietavská Lúčka.  

    Pri žiakoch so špecifickými poruchami učenia a správania spolupracujeme s Pedagogicko-

psychologickou poradňou v Žiline a Súkromným pedagogicko psychologickým centrom 

Žilina.  Vzhľadom na nízke počty žiakov v triedach, majú vyučujúci možnosti na individuálny 

prístup ku žiakom.  

 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

 
     Na našej škole pôsobí päť pedagógov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a dve 

vychovávateľky, ktoré majú primerané odborné vzdelanie.. Štyria pedagógovia sú triednymi 

učiteľmi a piaty pedagóg pracuje na znížený úväzok, vyučuje náboženskú výchovu. 

Na škole je zriadená funkcia  výchovný poradca, koordinátor  pre prevenciu, ktorý  má na 

starosti ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým, alebo psychickým násilím 

a prejavmi šikanovania, koordinátor  pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

koordinátor   environmentálnej výchovy a  koordinátor  voľnočasových aktivít. 

     Všetci pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávajú. Vedenie školy sa snaží vytvárať 

podmienky pre ich profesionálny a osobnostný rast. Všetci pracovníci prešli školeniami IKT. 

Niektorí si rozšírili svoje odborné vzdelávanie o etickú výchovu , ITV a ANJ. Výchovná 

poradkyňa absolvovala vzdelávanie zamerané na prácu výchovného poradcu.  Každý 

zamestnanec má rovnakú možnosť pre zdokonaľovanie svojej profesionality, pre 

sebavzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti a kreativity. Hlavným znakom 

vzdelávania je motivácia, samostatnosť, aktivita, tvorivosť a zodpovednosť za výsledky. 

     Vedenie školy spolu s vyučujúcimi vypracúva plán kontinuálneho vzdelávania, v ktorom si 

učitelia plánujú svoj profesionálny rast . Vzdelávania plánujú podľa aktuálnej ponuky MPC 

a iných vzdelávacích inštitúcií. 

 

 

 

  



 

 

4. Organizácia prijímacieho konania  

 
     Žiakov do 1. ročníka prijímame podľa §60 a §61 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zmeny školského zákona č. 

188/2015 Z.z.,  na základe zápisu a vyplnenia dotazníka zákonných zástupcov žiaka.  

     Zápis do 1. ročníka sa vykonáva v stanovenom termíne  podľa prijatého  všeobecne 

záväzného nariadenia zriaďovateľa. Žiaci sú zapísaní do 1. ročníka, keď spĺňajú zákonom 

stanovené podmienky. Pohovor s budúcimi prvákmi a ich rodičmi vykonáva budúca pani 

učiteľka prvého ročníka a riaditeľka školy. Tradíciou školy je slávnostný zápis budúcich 

prvákov, ktorého sa zúčastňuje aj pán starosta a tu sú budúci prváci spolu s rodičmi zapísaní 

aj do kroniky obce.    

  Do ostatných ročníkov našej základnej školy počas celého roka prijíma riaditeľka školy 

žiakov po osobnom pohovore a na základe žiadosti rodičov. 

 

5. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca  
 

     Škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie a zdravý spôsob života“  

 V rámci tohto projektu sa snažíme o presadzovanie zdravého životného štýlu a pohybových 

aktivít u našich žiakov v duchu programu boja proti obezite. Máme vypracovaný interný 

projekt školy pod názvom Chceme zdravé a hravé deti, v ktorom sú stanovené ciele, ktoré by 

sme chceli dosiahnuť a rozplánované jednotlivé aktivity a odborné činnosti.  

Národné projekty : 

V súčasnosti pracujeme na projektoch : 

a) Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách  

Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu formy výučby na škole, ktorá povedie k modernizácii  

zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu  

realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej  

spoločnosti. V praxi to znamená inováciu a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo  

vyučovaní, ale najmä prípravu učiteľov na prácu s novými kompetenciami pre prácu v 

Modernej škole 21. storočia. 

b) Detský čin roka  

Cieľom projektu je otvoriť v spoločnosti dialóg na tému pozitívneho konania detí i dospelých 

a motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám. 

c) Záložka do knihy spája školy 

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu s inou slovenskou základnou školou a podpora 

čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. 

Výmenu záložiek využijeme k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo 

poznávaniu života žiakov v rôznych kútov Slovenska a Českej republiky. 

d) Premena tradičnej školy na modernú – Chceme učiť moderne 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných 

školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v 

systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania. V našom projekte sme sa zamerali najmä na  

čítanie s porozumením a zvyšovanie kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch 

prostredníctvom využívania nových foriem a postupov vzdelávania. Aktivity projektu boli 

ukončené v apríli 2014, ale stále prebieha monitorovacie obdobie projektu a implementácia do 

praxe.  Výstupy projektu, IKT zariadenia, pomôcky a knižničný fond sú ďalej overované 

a používané vo vyučovacom procese.  



e) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola 

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 

systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie 

digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie 

pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

f) Moderné vzdelávanie –digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím inovatívnych metód výučby. 

g) eTwining – komunita európskych škôl 

Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl 

prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií poskytovaním 

podpory, nástrojov a služieb školám.  

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  

 
     a) Rada školy  

 

     Rada školy pri ZŠs MŠ Lietavská Svinná- Babkov  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Funkčné  rady školy je na obdobie 4 

rokov. Radu školy tvorí 9 členov: 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 

zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov , 3 volení zástupcovia rodičov a 3 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy pracuje podľa svojho plánu, zasadá 

spravidla 4-krát ročne, na svoje zasadnutia podľa potreby prizýva riaditeľa školy.  

 

     b) Rada rodičov  

 

     Rada rodičov pracuje samostatne. Spravidla 3-krát ročne (september, december a apríl)  

zvoláva predseda Rady rodičov plenárnu schôdzu pre zástupcov triednych výborov a po nej  

sa konajú triedne rodičovské združenia. Výbor Rady rodičov na svoje zasadnutia prizýva aj 

riaditeľku školy a v plnom rozsahu spolupracuje s vedením školy.   

 

     c) Iné organizácie  

 

     Pri výchovnej a vzdelávacej činnosti napomáhajú učiteľom rôzne školské i mimoškolské 

organizácie v obci : Obecný úrad, miestny hasičský zbor, miestna telovýchova, rôzne nadácie, 

spoločnosti a organizácie. Spolupracujeme aj so Školským úradom vo Varíne, ktorý nám 

poskytuje odbornú a metodickú pomoc. 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  

      
      Škola je jednoposchodová budova. Na prízemí sa nachádzajú šatne pre žiakov, jedna 

učebňa, telocvičňa - cvičebňa a školská jedáleň. Na prvom poschodí sú umiestnené tri učebne, 

počítačová učebňa, zborovňa, kancelárie a kabinet. 

      Škola má zriadené a využíva odborné učebne, v ktorých majú možnosť učitelia spolu so 

žiakmi realizovať učebné osnovy v zvolených učebných variantoch:  

-počítačovú učebňu (14 počítačov) s dataprojektorom 

- triedu s TV a prehrávačom DVD 



- tri triedy vybavené interaktívnymi tabuľami, multifunkčným zariadením, vizualizérom 

- v triedach majú učitelia k dispozícii dataprojektory 

- v dvoch triedach sa nachádzajú labkaby – nabíjacie zdroje, v ktorých sú umiestnené  

  notebooky pre žiakov 

-telocvičňu - cvičebňu 

-školský areál – multifunkčné ihrisko, detské ihrisko  

-školskú knižnicu , vybavenú novými knihami 

      Každý učiteľ má k dispozícii notebook so softvérom na tvorbu prezentácií a výučbových 

materiálov na interaktívnej tabuli. 

 

V budove školy majú žiaci možnosť:  

-navštevovať školský klub detí od 11.25 – 17.00 hod.  

-stravovať sa v školskej jedálni  

-navštevovať záujmové útvary v popoludňajších hodinách. 

 

8. Škola ako životný priestor  
 

     Aby sa žiaci, pedagógovia i ostatní zamestnanci cítili v našej škole príjemne, priebežne 

obnovujeme a aktualizujeme výzdobu školy. Veľký dôraz kladieme na estetické prostredie 

tried, chodieb, zborovne a učební. Na informačných tabuliach a nástenkách majú možnosť 

žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť  informácie o úspechoch a aktivitách školy.Na    

chodbách sú vystavené práce žiakov a nechýba aj kvetinová výzdoba. Jednotlivé triedy si 

žiaci skultúrňujú sami tak, aby sa im dobre učilo. Spoločne sa staráme aj o školský areál. 

     Snahou školy je budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a 

pedagógmi výchovným pôsobením jednak vo výchovnom a vyučovacom procese, počas 

dozorov cez prestávky, na triednických hodinách ako aj na rôznych akciách školy. Priebežne 

sa snažíme zlepšovať naše životné prostredie napr. skrášľovaním priestorov školy,  žalúziami 

v triedach, pravidelným maľovaním stien i lavíc, pretože estetickejšie prostredie prispieva k 

skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu.  

 

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

vzdelávaní  

 
     Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a zamestnancov je významnou a neoddeliteľnou 

súčasťou plnenia pracovných úloh na našej škole. Nejde len o protiúrazovú prevenciu, jedná 

sa o vytváranie podmienok bezpečnej a uspokojivej práce zamestnancov i žiakov, ich sociálnu  

ochranu vo výchovno-vzdelávacom procese. Činnosť BOZ vychádza z požiadaviek na obsah 

výchovy a vzdelávania zákona č. 356/2007Z.z. MPSVaR, ktoré vyplývajú zo zákona č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce.  

Naša činnosť je zameraná na:  

-výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rámci vnútorných 

predpisov a pravidiel o BOZ a protipožiarnej ochrane,  

-vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov, upevnenie a overovanie ich znalostí z 

predpisov o BOZaP, prehĺbenie ich právneho vedomia o BOZaP,  

-školenie 1. pomoci (SČK),  

-poučenie žiakov o BOZ pri výchovno-vzdelávacej činnosti a počas prestávok – vnútorný 

poriadok školy, počas exkurzií a výletov, počas plaveckého  výcviku, pobytu v škole v prírode 

a iných akciách školy (sú vypracované prevádzkové poriadky v jednotlivých učebniach) 



-výchovnú činnosť žiakov v rámci Ochrany človeka a prírody (účelové cvičenie v prírode, 

didaktické hry + príprava),  

kontrolnú činnosť:  

-stav pracoviska a pracovného prostredia v oblasti BOZ – odstraňovanie závad a nedostatkov 

v triedach a priestoroch školy /školník, bezpečnostný technik/,  

-dodržiavanie psychohygienických podmienok /OPPP, čistiace prostriedky/,  

-kontrola dodržiavania termínov revízií podľa plánu revízií elektroinštalácií, prenosných 

elektrospotrebičov, bleskozvodov, rebríkov a regálov, hasiacich prístrojov a hydrantov,  

-kontrola požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok. V spolupráci s bezpečnostným 

technikom, zástupcami zamestnancov, aktívnou účasťou pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov s podielom žiakov, sa dodržiavaním povinností snažíme o zvyšovanie úrovne 

BOZaP na škole.  

 

 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

1. Pedagogický princíp školy 

 
     Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a 

bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo 

vzdelávaní. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, 

ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. 

U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. V 

spolupráci s rodičmi z nich budeme vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne 

vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie 

dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.  
 

Aby naša škola bola kvalitnou školou, umožní žiakom získať nasledovné spôsobilosti v 

oblasti rozvoja poznávacích funkcií žiakov, sebarozvoja a sociálneho rozvoja žiakov : 

• vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať, 

• ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, 

• získať počítačové zručnosti, 

• čítať s porozumením a vedieť použiť získané informácie, 

• osvojiť si metódy učenia sa, 

• rozvíjať poznávacie funkcie, okrem pamäti rozvinúť i porozumenie a získané 

vedomosti uplatniť v praxi 

• vedieť používať informačno – komunikačné /knižné a počítačové/ technológie na 

učenie sa, 

• rozvíjať sebapoznanie, sebadôveru a sebaúctu, 

• rozvíjať sebareflexiu a sebahodnotenie, 

• vedieť sa sebarealizovať, sebaovládať, 

• byť zodpovedný za vlastné učenie, sám sa motivovať, 

• byť asertívny /vedieť sa presadiť /, 

• byť empatický /spolucítiť s inými /, 

• byť telesne zdatný v atletike. 



 

Ďalšie ciele: 

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

• skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami v zahraničí. 

V spolupráci s rodičmi vychovať žiakov v duchu humanistických princípov, pripraviť ich na 

život tak, aby sa uplatnili v praxi. 

 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
Hlavý cieľ školy : 

     Vychovať absolventa, ktorý by mal byť slobodný, zodpovedný, 

pripravený na celoživotné vzdelávanie. Mal by tvorivo myslieť, starať sa 

o svoje zdravie, ctiť si rodičov, ľudí, svoju krajinu, svoj región. Mal by 

vedieť pracovať s informáciami a začať sa vzdelávať v jednom svetovom 

jazyku. 

 
 

V záujme  plnenia cieľa bola vedením školy stanovená nasledovná profilácia školy: 

 

1.  Vyučovanie  cudzích jazykov od 1. ročníka ZŠ, zabezpečiť kvalifikovanosť vyučujúcich 

2.  Vyučovanie žiakov v duchu moderných informačných technológií /informatická výchova/ 

3.  Do vyučovania zaraďovať prvky environmentálnej a regionálnej výchovy 

 

Kvalitné vyučovanie cudzích jazykov  vychádza z faktu, že naša krajina sa stala členskou 

krajinou EÚ. Občan únie musí aktívne ovládať minimálne 1 svetový jazyk. Orientujeme sa na 

výučbu anglického jazyka, ktorý sa stal celosvetovým jazykom. 

Vyučovanie formou moderných informačných technológií sa musí stať prioritou nielen 

formou vyučovania v predmetoch s informatickým zameraním, ale aj na všetkých ostatných 

predmetoch. Prioritou bude naučiť žiakov vyhľadávať informácie a následne ich využívať pri 

projektovom spôsobe učenia sa.  

Vzdelávanie a výchova k zdravým športovým návykom sa bude uskutočňovať aj 

prostredníctvom školského projektu : „ Chceme zdravé a hravé deti.“ 

 

 

Okrem uvedených 3 pilierov sme sa postupne profilovali na školu, ktorá uznáva nasledovné 

hodnoty: 

1.  Škola je  otvorená  žiackej, rodičovskej a ostatnej verejnosti. 

2.  Dieťa – žiak školy je pre zamestnanca školy  stredobodom záujmu 

3.  Kolegiálne a prosociálne hodnoty uznávajú a nimi sa riadia všetci pracovníci školy 

 
     1. Výučba v našej škole sa nesie v duchu koncepcie projektu  Škola podporujúca zdravie. 

Lokalita v ktorej sa škola nachádza, ponúka na výučbu v tomto duchu výborné podmienky. 

Všetky vyučovacie predmety sú prispôsobené tejto myšlienke. Využívame v nich prvky 

environmentálnej a regionálnej výchovy.  

Naším cieľom v tejto oblasti je, aby žiaci : 

 ►  získali pozitívny vzťah k prírode, uvedomovali si jej dôležitosť a potrebu jej ochrany, 

►   poznali históriu, súčasnosť, krásy a zaujímavosti svojej obce – regiónu, 

►   aktívne sa zapájali do života obce, 

►  pracovali na zveľadení svojho okolia a životného priestoru. 



      2. Zameriavame sa okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie na poskytuje  

možnosti zvýšenia jazykovej zdatnosti u všetkých žiakov školy. Prvý cudzí jazyk – anglický  

vyučujeme od 1. ročníka. 

       3. Zlepšujeme komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom používania 

počítačov a internetovej siete v škole. Od 2. ročníka na predmete informatická výchova žiaci 

pracujú s IKT.  

     4.  Rozvíjame schopnosti a podporujeme športový rozvoj  u všetkých žiakov školy 

rôznymi športovými aktivitami. Tieto činnosti môžu žiaci spolu s pedagógmi uskutočňovať aj 

na multifunkčnom športovom ihrisku .  Máme vypracovaný školský projekt zameraný na 

prevenciu proti obezite a presadzovanie zdravého životného štýlu s názvom Chceme zdravé 

a hravé deti.   

      5.  Do výchovno–vyučovacieho procesu zavádzame prvky humanizmu a  alternatívnych 

pedagogických koncepcií. 

      Školský klub detí funguje každý deň v poobedňajších hodinách po vyučovaní podľa 

potrieb rodičov. Poskytujeme kvalitné stravovanie v školskej jedálni. Škola je zapojená do 

projektu : Mlieko v školách , v rámci neho žiaci pijú mlieko a dostávajú mliečne výrobky 

počas veľkej prestávky. Mimo vyučovania majú možnosť žiaci pracovať v záujmových 

útvaroch podľa záujmu a vlastného výberu, aktivizovať sa v školskom športovom areáli a 

navštevovať hudobný, výtvarný a tanečný odbor ZUŠ.  Každý rok sa zapájame do rôznych 

súťaží a olympiád.  

 

 

Stupeň vzdelania - Primárny stupeň školského vzdelávania 

Tento stupeň tvorí prvý až štvrtý ročník základnej školy. Primárne vzdelanie získa žiak 

úspešným absolvovaním všeobecno-vzdelávacieho programu 4. ročníka primárneho stupňa 

základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu 

primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho 

vzdelávania. 

 

3. Profil absolventa 

Absolvent programu primárneho vzdelania na našej škole má osvojené (aj vlastným 

podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej 

gramotnosti. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a 

spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského jazyka. 

Svojím vystupovaním robí dobré meno škole, je schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, 

je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, dobre ovláda 

slovenských jazyk a má schopnosť vnímať umenie. 
Absolvent primárneho vzdelania na našej škole má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

 

 a) sociálne komunikačné spôsobilosti 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou     

      primeranou  primárnemu stupňu vzdelávania, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať a  vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so  

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

       kontaktu, 

b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách , 



 rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k    

    systematizácii poznatkov, 

c) spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

 žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a  učení 

sa, 

 uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a  

mobilných telefónov, 

d) spôsobilosť učiť sa učiť sa 

 získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v  

iných činnostiach, 

 zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, akceptuje spätnú väzbu a  uvedomuje si svoje 

možnosti, 

e) spôsobilosť riešiť problémy 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti    

      riešenia problému, 

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom, 

f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

 uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

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

 uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 

 účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských 

pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

 ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, 

diskutuje o nich, 

 prispieva k spoločnej práci, 

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

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

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

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

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni 

nižšieho sekundárneho vzdelávania. Bude pripravený na prácu v tíme, na projektové 

vyučovanie, na získavanie vedomostí a informácií prostredníctvom moderných informačno-

komunikačných technológií. Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním 

všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka   primárneho stupňa  základnej školy. 

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie, na ktorom je v doložke uvedené: 

„Žiak získal primárne vzdelanie.“ 

 

4. Pedagogické stratégie 

 
Aby sme vychovali žiaka jazykovo gramotného, športovo zdatného a zručného v oblasti IKT,  



uplatňujeme tieto preferované metódy učenia sa:  

     ► metódy tvorivo-humanistické,  

     ► metódy využitia aplikačných úloh,  

     ► metódy rozvoja kritického myslenia /analýza, syntéza/,  

     ► metódy prvkov integrovaného vyučovania  

 

V rámci efektívnosti vyučovacieho procesu:  

     ► vo všetkých predmetoch využívame prvky environmentálnej výchovy, zapájame sa  

         do rôznych projektov, zúčastňujeme sa besied a filmových predstavení,  

     ► vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu s cieľom zlepšenia prostredia školy  

          a vychovávame ich k zdravému spôsobu života,  

     ► spolupracujeme s ŠPPP v Žiline,  

.    ► v rámci prevencie environmentálnej výchovy, na ktorú sa zameriavame organizujeme  

          besedy s členmi, aktivity , premietame aktuálne filmy, zúčastňujeme sa koncertov,  

          ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť-napr. krúžky, posedenia...,  

 

.  

Na zvýšenie povedomia žiakov uplatňujeme tieto spôsoby hodnotenia:  

     ► slovné hodnotenie v 1. ročníku  

     ► hodnotenie známkou – klasifikáciu v ročníkoch 2.- 4. 

Využívame aj iné formy výchovy a vzdelávania:  

     a) škola v prírode pre 1.-4. ročník,  

     b) plavecký výcvik v 1.-4.ročníku,  

     c) exkurzie, besedy, prednášky,  

     d)  spoločenské a kultúrne posedenia pre žiakov a verejnosť 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností. Pri prevencii drogových 

závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy.  

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

formami výučby. Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 

maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakoch a ich 

cieľavedomé zvládnutie učiva. 

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na 

pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich pre zvýšenie vnútornej motivácie.  

 

Našim cieľom je: 

 poskytnúť okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť zvýšenia jazykovej 

zdatnosti  u všetkých žiakov od 1. ročníka 

 rozvíjať schopnosti športovo talentovaných žiakov, podporovať novými športovými 

aktivitami všetkých žiakov  

 zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom používania počítačov a 

internetovej siete na škole počas vyučovania, aj v čase mimo vyučovania 

 vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy 

 vytvoriť prostredie na zmysluplné trávenie voľného času v mimovyučovacích hodinách, 

podporovať a rozširovať služby školy aj pre rodičov i okolité obyvateľstvo – tzv. otvorená 

škola. 



5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 
Škola vzdeláva v bežných triedach aj žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) .Garantuje pre nich vytváranie optimálnych podmienok. Je otvorená pre 

všetkých žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami i rozličnými predpokladmi na učenie.  

Najčastejšie poruchy žiakov : 

 - žiaci so zdravotným  znevýhodnením  

 - poruchy pozornosti s hyperaktivitou a poruchy učenia  

 - vývinové poruchy učenia (VPU)  

 - narušená komunikačná schopnosť (NKS)  

 - zdravotné oslabenie  

 - viacnásobné postihnutia – telesné postihnutie a narušená komunikačná schopnosť  

 - mentálny postih (MP).  

Pri zaradení žiaka s takýmito špecifickými problémami spolupracujeme so PPP v Žiline. 

Integrovaniu žiaka predchádza príprava a vytvorenie podmienok pre jeho ďalšie vzdelávanie  

i celkový rozvoj osobnosti – príprava vyučujúcich v spolupráci s  pedagógom - odborníkom, 

príprava triedy a umiestnenie žiaka, príprava kolektívu žiakov, zabezpečenie potrebných 

učebníc, špeciálnych pomôcok, učebného materiálu, vypracovanie dokumentácie žiaka, 

individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu, podľa potreby aj úprava učebného plánu 

alebo zabezpečenie vyučovania špeciálneho predmetu (napr. rozšírené vyučovanie 

pracovného vyučovania, individuálne logopedické cvičenia), príprava práce s asistentom 

učiteľa, príprava a vytvorenie programu práce so špeciálnym pedagógom.  

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnení 

Pri integrácii žiakov i pri riešení problémov v učení iných žiakov spolupracujeme  

s Pedagogicko – psychologickou poradňou Žilina a Kysucké Nové Mesto. 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia  

-monitoring triednych učiteľov v spolupráci s vedením školy: sledovanie podmienok v rodine,      

spolupráca s rodičmi  

-prepojenie školy s Obecným úradom, Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí, Policajným  

Zborom a detským lekárom  

-možnosť odpoludňajšej prípravy na vyučovanie v školských priestoroch  

-mimoškolské aktivity -krúžková činnosť, využívanie počítačov v škole  

-možnosť bezodplatne navštevovať školský klub detí  

c) Žiaci s nadaním  

-individuálny prístup vyučujúcich  

-sú začlenení v bežnej triede, nie sú integrovaní  

-spolupráca školy s Pedagogicko-psychologickou poradňou, školským špeciálnym  

pedagógom, pedopsychiatrom a psychológom  

Spolupráca s rodičmi:  

-pred integrovaním žiaka sa všetky podmienky prekonzultujú s rodičmi, rešpektujú sa ich  

návrhy a požiadavky, dohodnú sa pravidlá a spolupráca, podľa potreby majú poskytnutú  

odbornú pomoc, poskytnuté pomôcky pre prácu s dieťaťom doma,  

-v určitých intervaloch sa výsledky žiaka prehodnocujú a dohodnú sa ďalšie postupy,  

-ak si to zdravotné obmedzenie žiaka vyžaduje, rodič sa môže zúčastniť aj na vyučovaní. 

 

 

6. Vzdelávacie aktivity a prierezové témy 
a) Vzdelávacie oblasti 

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



vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí  

kultúrne dedičstvo -poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, ktoré  

sú vlastné určitej sociálnej skupine. Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva  

svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na  

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

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

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

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

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

negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody atď.  

Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je 

obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môže do 

týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety.  

Obsah primárneho vzdelávania je rozdelený do 7 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú  

Z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.  

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH 

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY–ISCED 1 S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM 

 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ : 

 

PREDMETY : 

 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a komunikácia 

Prvý cudzí jazyk 

 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 

Informatická výchova 

 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

 

Človek a hodnoty 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY PRECHÁDZAJÚCE OBLASŤAMI VZDELÁVANIA 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

Charakteristika vzdelávacích oblastí 
 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 



V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania 

komunikatívnych schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich 

uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových 

pojmov na vysokej úrovni abstrakcie, ktorá bola v školskej praxi často sploštená do 

samoúčelného bifľovania sa jazykových pojmov bez dostatočnej schopnosti aktívne využívať 

vedomosti z jazyka pri vlastnej produkcii písaných či hovorených komunikátov. 

Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo 

by sa vo vyučovaní  jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja 

komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich 

ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické 

potreby. Výrazne sa teda posilní komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak 

oslabí sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny lingvistika. Faktograficky 

presýtený obsah sa zredukuje v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu 

interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent 

sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 

gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.  Zmeny v chápaní zložky literárnej výchovy sa 

tiež uberajú dvoma paralelnými cestami. Jednak je potrebné nanovo ustanoviť ciele a 

výkonové štandardy pre oblasť kognitívneho rozvoja, ktorá je dobre stabilizovaná, a preto aj 

dobre pripravená na nevyhnutný vývoj a potrebné zmeny, a jednak vziať do úvahy aj 

afektívne osobnostné prvky, ktoré sa „tlačia“ do inovovaného didaktického systému literárnej 

výchovy, kde však vyvolávajú spomínané napätie medzi svojou internou a psychickou 

podstatou, racionálnou prezentáciou v pedagogickej teórii a konkretizovanou podobou vo 

forme regulatívnych nástrojov v školskej vzdelávacej praxi. Nejde teda o schopnosť plynulo 

čítať slová a vety, ale skôr o pochopenie textu ako celku.  

 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 

predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. 

Chápe jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a 

profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový 

základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie.  

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, 

ktoré sa nimi rozvíjajú: 

• Počúvanie 

• Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

• Čítanie 

• Písanie 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k: 

- podpore sebadôvery každého žiaka; 

- osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa 

po celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí; 

- príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými 

podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

- zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 



- pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny 

vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva 

a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 

- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho 

prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných 

postojov a názorov; 

- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho 

prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej 

komunikácie; 

- nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským 

zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom 

umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych 

a estetických cítení a vnímaní; 

- pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej 

príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy 

spisovného jazyka, 

- k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

Charakteristika  

Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatickú výchovu. 

Vzdelávací obsah matematiky na 1. stupni je rozdelený do piatich tematických okruhov, čo 

sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí 

byť zastúpený každý tematický okruh: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

Geometria a meranie , 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Matematika rozvíja u žiakov  matematické myslenie, ktoré je potrebné pri  riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo 

zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi. 

 

Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia 

ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť všetkým žiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu gramotnosť.  

 

Ciele vzdelávacej oblasti 

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, 

pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na 

dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia  do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku žiakov. Presnejšia špecifikácia cieľov: 



- veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov 

a diagramov, 

- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov,  

- na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore,  

- riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, 

na základe  využitia induktívnych  metód rozvíjať  matematické nazeranie, logické 

a kritické myslenie, 

- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní    

schopností žiakov používať  prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)  k vyhľadávaniu, 

spracovaniu a uloženiu informácií, 

- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, 

- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov. 

 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ  je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami 

jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci 

získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných 

predmetov (písanie, prvouka, matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) sa žiaci 

zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími 

druhmi aplikácií. 

 

Obsah 

Obsah tejto oblasti vzdelávania v predmete matematika sa koncentruje na vytvorenie pojmu 

prirodzeného čísla, na ich porovnávanie a zaokrúhľovanie na desiatky a na počtové výkony 

s prirodzenými číslami. Dôležité miesto prislúcha riešeniu slovných úloh v obore 

prirodzených čísel  

 

V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov 

a mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. 

Žiaci sa naučia využívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na 

riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci získajú 

základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou 

IKT. 

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť 

tematických okruhov: 

- informácie okolo nás, 

- komunikácia prostredníctvom IKT, 

- postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, 

- princípy fungovania IKT, 

- informačná spoločnosť. 

 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ  

 

Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú žiakov 

už od predškolského veku.  Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru  a to 

všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce.  V tomto veku sú žiaci prirodzene 

zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a  o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, 

skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi 

a zákonitosťami v súlade s  prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umožnené 



v tomto stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku 

samotného poznávacieho procesu. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, 

rozumel a snažil sa ich vysvetliť.  Vzdelávacie  činnosti sú zamerané na podnecovanie 

poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho 

 bezprostredným životným prostredím. Vyučovanie je postavené na pozorovacích 

a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom 

východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť 

a úroveň ich kognitívnych schopností, napríklad v témach „plynutie času, zmeny v prírode, 

cyklus stromu, rastliny, zvieratá, hmota“. 

Okrem samotného skúmania javov v prírode, žiaci tým, že cestujú so svojimi rodičmi, 

 všímajú si priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské 

výtvory v blízkom ale aj vzdialenom okolí je podoprené zaujímavým spôsobom učenia sa 

o vlasti vo vlastivede.     

Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia 

a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách 

a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna 

úroveň, viesť žiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a  kultúrneho prostredia 

a k jeho aktívnej ochrane, viesť žiakov k efektívnejšiemu využívaniu látok, ktoré príroda 

ľuďom poskytuje,  umožniť poznanie fungovania ľudského tela a zdravý životný štýl a viesť 

k aktívnej ochrane vlastného zdravia, rozvíjať  emotívne  (dobrodružné) poznávanie, 

pozorovanie a hodnotenie  javov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska) ale aj širšieho 

okolia svojho regiónu a celej krajiny, podporovať schopnosť žiakov rozprávať o svojom 

rodnom kraji (krajine svojho okolia), pričom využívajú poznatky zo svojich pozorovaní a  

skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach.  

S rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 

rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 

vedomostí. Rozvoj poznatkového systému, spôsobov jeho nadobúdania a modifikácie 

poznatkov, ako aj  rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa 

vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa 

stáva prírodovedne gramotným.  

Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom dvoch učebných predmetov prírodovedy 

a vlastivedy.  

 

ČLOVEK A HODNOTY 

 
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného 

a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej 

orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci bol prínosom pre ľudské spoločenstvo. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 

informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie 

a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je 

s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli 

k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi 

spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných  vzdelávacích 

predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. Súčasťou vzdelávacej oblasti je  

- Etická výchova (primárny, nižší sekundárny stupeň vzdelávania, vyšší sekundárny 

stupeň vzdelávania) 



 

- Náboženská výchova (primárny, nižší sekundárny stupeň vzdelávania, vyšší 

sekundárny stupeň vzdelávania) 

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov 

Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická výchova sa v  prvom rade  zameriava 

na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania 

žiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. 

Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne 

hodnotenie iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu 

porúch správania a učenia.  

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské 

myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.   

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov 

a vedie ich k: 

-  sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu 

-  hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla  

-  spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania 

             primeraného veku 

-  spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov 

-  zvnútorňovaniu  prosociálnych hodnôt,  postojov a sociálnych noriem 

-  rozvíjaniu  sociálnych zručností 

-  formovaniu spoločenstva žiakov 

-  rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života 

       a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery cirkvi 

-  oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá 

       a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru 

-  prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám,  

       k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam 

             druhých 

-  motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi 

  a v spoločnosti.   

ČLOVEK A SVET PRÁCE     

Oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by mali 

viesť žiakov k získaniu základných  zručností v rôznych oblastiach ľudskej  činnosti 

a prispievať k úcte k práci . 

Do vzdelávacej oblasti patrí predmet pracovné vyučovanie, ktoré sa  zameriava na praktické 

pracovné  návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre 

uplatnenie sa človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných 

vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej  spolupráci žiakov. 

Obsahom predmetu pracovné vyučovanie   je  tvorivé využitie  technických  materiálov, 

základy konštruovania, stravovanie a príprava jedál,  starostlivosť o životné prostredie, 

ľudové tradície a remeslá. 

 



UMENIE A KULTÚRA 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné 

kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 

1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť.  

V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské aktivity a prípravu 

v predprimárnom stupni.  Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú 

komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), i. 

Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať 

význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote 

jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa 

a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa chápať 

význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe 

a kultúre a rozvíja si jej porozumenie.  

Prostredníctvom obsahu,  ktorý je  uvedený vo vzdelávacej oblasti sa primerane veku formujú 

samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

rozvíja sa žiakovo  kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a  k iným súčasným 

kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a 

spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.  

Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom vzdelávaní 

rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na 

základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka.  

 

Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, kognitívne, komunikačné a občianske kompetencie. 

Pretože žiak je komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, 

jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Vyjadrovacie procesy umení poskytujú 

k takejto komplexnosti veľmi dobré východisko, lebo v integrovanej forme zapájajú 

mimoracionálne (zmyslové, citové, motorické) zložky, spolu s predstavivosťou, fantáziou 

a racionálnym (analyticko-syntetickým) myslením. Od žiaka sa očakávajú najmä jeho 

autentické, tvorivé riešenia úloh. Predmety umeleckej výchovy poskytujú možnosti 

medzipredmetových väzieb s predmetmi iných oblastí. 

Spôsobilosť vnímania a používania základných vyjadrovacích prostriedkov a kompozičných 

princípov, kreatívneho vyjadrovania svojich myšlienok, skúseností a emócií rozvíjame 

prostredníctvom vybraných médií výtvarného, hudobného, dramatického prejavu, písaného 

a hovoreného slova. V prierezovej forme (prostredníctvom výtvarnej výchovy) aj základnými 

témami architektúry a multimédií (video, film, elektronické médiá). 

 

Oblasť je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinných predmetov výtvarná 

výchova a hudobná výchova . V školskom programe je možné zaviesť aj predmet 

dramatická výchova. 

  

Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak: 

- dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote,  

- získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,  

- mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia, 

- rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých 

diel, 

rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,, 



- primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje – uplatňoval kritické myslenie 

k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám,   

- dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami 

výtvarného umenia, hudby, písaného a hovoreného slova, pohybového gesta, 

- formoval kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť. 

 

ZDRAVIE A POHYB 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej 

starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Hlavným predmetom 

je telesná výchova, ale témami o starostlivosti o zdravie prispievajú aj prírodoveda. resp. 

etická výchova. Zameranie telesnej výchovy v primárnom  vzdelávaní je dominantne 

zamerané na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu 

zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje 

elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a  športu, významne prispieva 

k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu 

k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 

Telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú 

k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom 

pohybu  - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

 

Cieľom  je : 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu, 

- kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne držanie tela,  

- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti, 

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Základné okruhy sú:  

1. základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, 

2. manipulačné, pohybové a prípravné športové hry,  

3. kreatívne a estetické pohybové činnosti, 

4. psychomotorické cvičenia a hry, 

5. aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. 

 

7. Začlenenie prierezových tém 
 

Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávania sú 

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

viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a 

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

pridelené téme). Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie 

aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza  

 

Štátny vzdelávací program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 
Dopravná výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 



Environmentálna výchova 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Ochrana života človeka a zdravia 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Dopravná výchova 

- je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k 

bezpečnosti v cestnej premávke je v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 

cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt 

výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Učebnú činnosť budeme realizovať  kurzom 

dopravnej výchovy, na dopravnom ihrisku a na bezpečných komunikáciách v okolí školskej 

budovy.  

 

Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke: 

 uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec), 

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

- poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné 

vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu 

(rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 

sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, získaval a udržal si osobnostnú integritu, 

pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobnosti potrebné pre osobný a 

sociálny život a spoluprácu.  

V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj rodinnej 

výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 

uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.  

 

Environmentálna výchova 

- sa prelína sa všetkými predmetmi. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v 

oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť dokázal vnímať vzťahy 

medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí ale uvedomoval si aj dôležitosť 

vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali 

vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný 

vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 

 

Mediálna výchova 

- je veľmi aktuálna, pretože už žiaci vo veku 7 - 10 rokov sú vystavení vplyvom médií, nielen 

elektronických ale aj tlačených. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý 



žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u 

žiakov mediálnu kompetenciu, ktorý by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, 

čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá 

fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali. Cieľom mediálnej 

výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, 

objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež 

ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. 

 

Multikultúrna výchova 

- je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta a 

migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad , že sa čoraz viac aj v 

živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na 

rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných 

kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie. 

Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky, tradície, 

akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. Multikultúrna výchova sa dotýka aj 

medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a 

rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – 

pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia. 

 

 

Ochrana života človeka a zdravia (OŽZ) 

- ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov 

štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – 

didaktických hier. 

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov 

zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Cieľom oblasti je formovať 

ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 

poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a 

zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.  

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie 

zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej 

republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov 

predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, 

ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

- táto prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať 

sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v 

skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých 

krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch 

alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy.  

Prierezové témy sú začlenené podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách 

jednotlivých predmetov. 



 

Finančná gramotnosť – má charakter prierezovej témy 

-je charakterizovaná ako „ schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti.“ Ide o znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík, sú to 

schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania 

efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu 

jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí. 

-je začlenená do osnov jednotlivých predmetov v spoločných témach 

-v predmetoch : slovenský jazyk, anglický jazyk , matematika, prírodoveda, vlastiveda.  

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Vnútorný systém hodnotenia zameriavame na tri oblasti : 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov  

 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov na našej škole je poskytnúť žiakovi a jeho  

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho potreby. Cieľom je tiež ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na  

hodnotenie a klasifikáciu podľa §18, a tiež z Hodnotenia žiakov so špeciálno-vzdelávacími 

potrebami. Budeme hodnotiť na základe stanovených kritérií.  

Hodnotenia a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové 

hodnotenie.  

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov.  

Celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka, 

vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch.  

Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení.  

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie.  

Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.  

Pochvaly a iné ocenenia sa budú udeľovať za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin. Zaznamenávajú sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu 

žiaka.  

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné 

alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza 

spravidla zníženiu stupňa zo správania. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ  

preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu 

alebo katalógového listu žiaka.  

Nebudeme rozdeľovať žiakov na úspešných a neúspešných.  

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Hodnotenie bude postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh.  



Hodnotenie bude založené na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka.  

Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech.  

Žiaci sa učia na vlastných chybách, ktorých odstraňovanie napomáha rozvoju žiaka.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

budeme zohľadňovať poruchy a postihnutie žiaka.  

Využívať budeme:  

-slovné hodnotenia  

-klasifikáciu  

-klasifikáciu a slovné hodnotenie  

-bodovo-slovné hodnotenie  

-formatívne hodnotenie (na zvýšenie kvality)  

-sumatívne hodnotenie (na rozhodovanie) 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 
V systéme práce s ľuďmi má hodnotenie zamestnancov veľký význam preto, že pomáha 

riaditeľovi školy spoznávať učiteľov, vychovávateľov ako aj nepedagogických zamestnancov 

z pracovnej i mimopracovnej stránky, umožňuje poznávať najúčinnejšie motivačné prvky, 

pomáha vychovávať zamestnancov, viesť ich k tvorivosti a kreativite, viesť ich k vyššej 

pracovnej morálke, k lepšiemu vzťahu k práci.  

Schopnosť správne ohodnotiť pedagogických zamestnancov predpokladá stanoviť presné 

kritériá, východiskom čoho je komplexný pohľad na pedagogického zamestnanca v 

oblastiach:  

• predpoklady pre pracovnú činnosť – kvalifikácia, úroveň vedomostí a zručností, foriem a 

metód práce, organizačných schopností  

• postoje k práci – pracovná morálka, záujem, iniciatíva, tvorivosť, inovátorstvo, dodržiavanie 

termínov,  

• kvalita výchovno-vyučovacích výsledkov – plnenie učebných osnov, úroveň práce s triedou, 

dokumentácia, vyučovacie výsledky, uplatňovanie nových foriem práce, rozvíjanie tvorivosti 

žiakov,  

• sociálna úroveň – vzťah ku kolegom, žiakom i rodičom, miera konfliktov, či pomoci 

ostatným,  

• mimopracovná činnosť a činnosť mimo vyučovania – vedenie PK, MZ, kabinetu, knižnice, 

školskej kroniky, funkcie, výzdoba školy, spolupráca na projektoch, propagácia školy na 

verejnosti; organizovanie akcií so žiakmi, príprava žiakov na súťaže.  

Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje na základe:  

• pozorovania (hospitácie – priamy pracovný výkon),  

• rozhovoru, každodenného prejavu,  

· vzájomnými hospitáciami (vzájomné hodnotenie učiteľov),  

· otvorenými hodinami,  

• výsledkami žiakov, uplatnenie sa na ďalšom stupni vzdelávania,  

• riaditeľskými previerkami a testovaním   

• výsledkami súťaží žiakov,  

• prezentáciou výsledkov žiakov v škole a na verejnosti,  

• ankety, dotazníky (hodnotenie učiteľa žiakmi)  

• prezentácia práce učiteľa na verejnosti (hodnotenie verejnosťou). 

 

3. Hodnotenie školy  

 
Cieľom hodnotenia je:  



-aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú 

požiadavky na ne kladené,  

-aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v Štátnom 

vzdelávacom programe.  

Dôraz je kladený na:  

-konštatovanie úrovne stavu,  

-zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú,  

-riešenie problematických oblastí,  

-podporovanie a upevňovanie kvalitných výsledkov vo výchove a vzdelávaní.  

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

• ciele, ktoré si škola stanovila – v koncepčnom zámere rozvoja školy, v Školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,  

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

ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  

• oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.  

Monitorujeme pravidelne:  

• podmienky na vzdelanie,  

• spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,  

• prostredie – klímu školy,  

• priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania,  

• školskú disciplínu,  

• úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

• výsledky vzdelávania, všeobecnú vzdelanostnú úroveň,  

• riadenie školy,  

• úroveň výsledkov práce.  

Kritériom pre nás je:  

• spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy,  

• kvalita výsledkov.  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

• dotazníky pre žiakov, učiteľov, rodičov,  

• analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,  

• SWOT analýza,  

• rozhovory, pozorovania, hospitácie 

• kronika školy 

• analýza úspešnosti žiakov v súťažiach, olympiádach 

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovno 

-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V 

nej je kladený dôraz na dve veci: 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie opatrení na 

zlepšenie. 

O situácii v škole sú rodičia pravidelne informovaní na webovej stránke školy: www.zsls.sk  

Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých výsledkov, úspechy  našich žiakov, ale aj 

spokojnosť žiakov, rodičov a učiteľov. 

 

 

 

 

 

http://www.zsls.sk/


SWOT analýza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

  odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 mimoškolské aktivity, 

 atraktívnosť edukačnej ponuky 

 atraktívna ponuka práce v 

záujmových útvaroch 

 vybavenosť školskej knižnice 

 vhodné prostredie na 

environmentálne aktivity 

 dobré vybavenie IKT a učebnými 

pomôckami 

 výborné podmienky na regionálu 

výchovu 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoké prevádzkové náklady 

 nedostatočná materiálna vybavenosť 

pre rozvoj výtvarných zručností 

žiakov 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií – tvorba projektov 

 využívanie školských priestorov 

v popoludňajších hodinách 

 viac sa venovať mimoškolským 

aktivitám 

 zlepšiť spoluprácu s rodičmi  

 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 migrácia vzdelanej pracovnej sily 

 nedostatočná legislatíva 

 zvýšenie prevádzkových nákladov 

objektov školy 

 zhoršenie technického stavu 

 



IV. Školský učebný plán 
 

Rámcový učebný plán: 1. – 4. ročník  

ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov 

 

 
Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín  

1.  2.  3.  4. Poznámky 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 8 8 8  
Anglický jazyk 1 1 3 3  

Matematika a práca 

s informáciami 
Matematika 4 5 4 4  

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 1 1 1  
 Vlastiveda - 1 2 2  

Človek a hodnoty Náboženská výchova 1 1 1 1  
 Informatická výchova - 1 1 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1  
 Výtvarná výchova 2 2 2 2  

Zdravie a pohyb  Telesná výchova 3 2 2 2  
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie - - - 1  

Spolu 22 23 25 26  

 
  Pozn. :   

V tomto školskom roku spájame na predmetoch telesná výchova, výtvarná výchova, 

náboženská výchova, hudobná výchova, informatická výchova žiakov druhého a štvrtého 

ročníka. 

V školskom roku 2017/2018 sa v škole vzdeláva jeden žiak so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami podľa individuálneho vzdelávacieho programu. PŠD mimo územia 

SR vykonávajú štyria žiaci školy. 

 

Škola nemá voliteľné predmety.      

 
      

V. Učebné osnovy 
 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania po ročníkoch pre každý predmet. Vychádzajú 

zo štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

Obsahujú :  

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenie s inými predmetmi 

4. Požiadavky na výstup 



 
       

 

 


