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1. Všeobecná charakteristika školy 

1.1 Charakteristika školy 
 

Škola bola otvorená v r. 1959. V r. 1991 bola dobudovaná prístavba. Škola sa 
nachádza v peknom a pokojnom prostredí mesta. Školský areál je plný zelene. 
Škola je plne organizovaná s deviatimi postupnými ročníkmi s dvoma paralelnými 
triedami. V súčasnosti je z dôvodu odlivu žiakov na 8 ročné gymnázia menej tried 
na II. stupni. A naopak v triedach I. stupňa sú 3 paralelné triedy. Budova a okolitý 
priestor školy je stavaný pre 450 žiakov. Priestory na výučbu sú dostatočné. 
Nachádza sa v nej 20 kmeňových tried. Má zriadené nasledujúce odborné 
učebne: fyziky, prírodopisu a chémie, 3 jazykové, učebňu Vv. Na vyučovanie 
informatiky je vybudovaná počítačová učebňa s 20 počítačmi. Škola má učiteľskú 
a novovybudovanú žiacku knižnicu. Na prezúvanie žiaci využívajú šatňu na 
prízemí školy. Každá trieda I. stupňa ma svoju spoločnú uzamkýnateľnú šatňu. 
Každý žiak II. stupňa má svoju vlastnú skrinku. 

K vybaveniu školy  patria 2 telocvične – veľká na kolektívne športy a malá 
prerobená na tanečný ateliér, ktorá sa využíva aj na gymnastiku. Súčasťou školy 
je športový areál, v ktorom sa nachádza futbalové minihrisko s umelou trávou 
a osvetlením a novovybudované multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a 
osvetlením. Pre deti I. stupňa  a ŠKD je vybudované detské ihrisko s hojdačkami 
a lavičkami, ktoré je momentálne v zlom stave s perspektívou opravy a ďalšieho 
doplnenia.  

Školský klub využíva pre svoju činnosť nasledujúce priestory. V čase obeda 
a poobedňajšej relaxácie je k dispozícii herňa v budove školskej jedálne. Na 
záujmovú činnosť a ďalšie aktivity sú využívané priestory tried a na rannú 
a záverečnú činnosť novovybudovaná herňa ŠKD na prízemí školy.  

Prioritou školy je využívanie IKT. Okrem už spomínanej počítačovej učebne 
sa v každej triede nachádza pripojenie na internet v rámci školskej siete. Každý 
pracovník školy a každý žiak školy má svoje prístupové heslo do školskej 
počítačovej siete a svoj priestor na serveru pre ukladanie dát a svoju e-mailovou 
schránku s adresou. 

Všetci vyučujúci majú svoje kabinety vybavené počítačmi pripojenými na 
internet. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne 
obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z 
prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní 
rodičia. Vybavenie učebnicami je na dobrej úrovni.  

Budova školskej jedálne sa nachádza samostatne. V posledných rokoch boli 
do rekonštrukcie školskej jedálne a kuchyne investované financie. Výsledkom je 
moderná kuchyňa spĺňajúca normy. Kvalita stravy v duchu zásad zdravej výživy 
je vysoká a patrí k pýche školy. Žiaci majú možnosť počas prestávok zakúpiť si 
nápoje a občerstvenie v školskom bufete, resp. v automatoch. 

 

1.2 Charakteristika žiakov 
 

Školu navštevujú predovšetkým žiaci našej mestskej časti, ale aj žiaci 
z iných MČ. V škole sa vzdelávajú aj detí cudzích štátnych príslušníkov, s ktorými 
už máme dlhodobé skúsenosti. Žiaci pochádzajú z dobrého rodinného prostredia. 
Od šk. roka 2007/2008 sme začali s integráciou žiakov so ŠVVP. Práci s takýmito 
deťmi venujeme náležitú pozornosť. Chceme tak zabezpečiť rovnocenný prístup 



k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie 
primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti.  
 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru – personálne 
zabezpečenie 
 

Pedagogický zbor je tvorený riaditeľom školy, zástupcom riaditeľa, 21-24 
učiteľov, 8 – 12 vychovávateliek ŠKD. Zbor je zmiešaný s veľkou prevahou žien. 
Veková štruktúra je pestrá. Učitelia I. stupňa  sú skôr mladší, učitelia II. stupňa 
stredná generácia a staršia. Všetci pedagogickí zamestnanci majú odbornú 
spôsobilosť. Ako väčšina škôl stretávame sa s problémom nedostatku 
kvalifikovaných učiteľov jazykov. Anglický jazyk na I. stupni vyučujú aj učiteľky I. 
stupňa. Svoju odbornosť si dorábajú v jazykových školách resp. špecializačných 
štúdiách. Na škole pracuje výchovný poradca so skončeným špecializačno – 
inovačným štúdiom. Ďalšie funkcie školy: koordinátor prevencie drogových 
závislosti a iných soc. patologických javov, koordinátor environmentálnej výchovy, 
koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Na škole pracujú 2 metodické 
združenia a 4 predmetové komisie, ktoré vedú učitelia so skúsenosťami 
a odbornými schopnosťami.  

Zloženie pedagogického zboru je zárukou vysokej odbornej úrovne 
pedagogického procesu na škole. Dôležitou vlastnosťou pedagogického zboru je 
snaha o ďalšie prehlbovanie vedomosti a schopnosti, ako aj o získavanie nových 
kompetencii v súlade s najnovšími trendmi vzdelávania a výchovy. V súlade 
s potrebami školy sa vypracováva školský systém ďalšieho vzdelávania 
pedagogických a odborných zamestnancov. Hlavné ciele ďalšieho vzdelávania: 

 
 Zúčastniť sa programov, ktoré sa zaoberajú najnovšími poznatkami  

(inováciami) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky 
a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Pokračovať v prehlbovaní  využívania IKT vo výučbe jednotlivých 
predmetov. 

 Získanie odbornej spôsobilosti na výučbu cudzích jazykov. 
 

1.4 Dlhodobé projekty 
 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov 
rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne 
v závislosti na možnostiach a danom učive. Súčasťou koncepcie rozvoja školy je 
aj realizácia a uplatňovanie projektov školy.  

Dlhodobým projektom školy je účasť v projekte Infovek. Cieľom projektu 
Infovek bolo zavedenie výpočtovej techniky do základných a stredných škôl s jej 
využitím vo výchovno-vzdelávacom procese. Projekt umožnil všetkým školám na 
Slovensku, na základe predloženého a schváleného projektu, získať počiatočné 
vybavenie škôl výpočtovou technikov, pripojenie k internetu a programové 
vybavenie - vzdelávacie programy pre jednotlivé predmety. Naša škola sa do 
projektu oficiálne zapojila v roku 2003. V nasledujúcom období škola pokračovala 
v rozširovaní počítačovej učebne z vlastných finančných zdrojov a za finančnej 
pomoci rodičov a sponzorov zakúpila ďalšie počítače. V súčasnosti máme na 



škole vybudovanú jednu odbornú učebňu s 20 počítačmi a jednu multimediálnu 
učebňu. Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-
vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania 
a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

Naša škola je organizátorom a účastníkom regionálneho projektu 
Staromestská liga. Zmyslom tohto projektu je ponúknuť žiakom možnosť 
zmysluplného využitia voľného času prostredníctvom pravidelného športovania.   

So Staromestskou knižnicou sme rozbehli projekt zameraný na zvýšenie 
záujmu detí o čítanie kníh.  

S policajným zborom napĺňame projekt „Správaj sa normálne“. 
Environmentálne projekty vytvárame pre žiakov v spolupráci s ekologickým 
združením Daphne.  

Okrem vyššie spomínaných dlhodobých projektov vytvárame aj projekty 
v rámci školy. Krátkodobé, ale aj celoročné projekty sa realizujú v rámci 
jednotlivých vyučovacích predmetov, ako aj v ŠKD. 
 

1.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Spolupráca s rodičmi žiakov je na dobrej úrovni a neustále sa prehlbuje. 
Rodičia môžu školu navštíviť kedykoľvek po vzájomnej dohode s vyučujúcim, 
v čase konzultácii a triednych aktívov ZRPŠ. Ďalšie informácie získavajú 
prostredníctvom žiackych knižiek. Novým zdrojom informácie je Internetová 
žiacka knižka. Rodičia sú o činnosti školy informovaní aj prostredníctvom www. 
stránky školy, ktorú neustále aktualizujeme. Tradičným podujatím je Deň 
otvorených dverí.  Rodičia vstupujú do školy aj pri príležitostí ďalších školských 
akcií ako sú triedne besiedky, dielne, jarmoky a pod., ktoré organizujú triedne 
učiteľky v spolupráci s ŠKD.  

Pri škole pracuje občianske združenie Rodičov a priateľov školy pri ZŠ 
Mudroňova 83. Cieľom činnosti je podpora pri výchovno – vzdelávacej činnosti 
školy a finančná podpora.  

Zástupcovia rodičov žiakov jednotlivých tried tvoria Radu rodičov. Tá sa 
schádza približne 4-krát za školský rok. Vedenie školy informuje Radu o činnosti 
školy, výsledkoch vzdelávania, zámeroch a ďalšom rozvoji. Rodičia sa môžu 
prostredníctvom tohto orgánu vyjadrovať k aktuálnym problémom školy. 

Rada školy pri ZŠ Mudroňova 83 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR 
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Členovia 
Rady sa stretávajú na svojich stretnutiach v súlade so schváleným plánom práce.  

Pri individuálnej integrácii žiakov a riešení problémových žiakov a tried úzko 
spolupracujeme s CVPP na Brnianskej ulici a Detským integračným centrom na 
Stálicovej ulici. 

Veľký význam pripisujeme aj spolupráci so ZUŠ odbor hudobný, súkromnou 
ZUŠ odbor výtvarný a ZUŠ odbor tanečný, ktoré sídlia v priestoroch školy 
a poskytujú záujmové vzdelávanie. 

V kultúrnej oblasti spolupracujeme s MKC na Gaštanovej ulici 
a Staromestskou knižnicou. 

V oblasti environmentálnej výchovy škola dlhodobo spolupracuje 
s ekologickým združením Daphne. 



V oblasti športu prehlbujeme spoluprácu s Tenisovou školou TopTenis, 
Futbalovým klubom mládeže Karlova Ves a občianskym združením Staromestská 
liga. 

Prioritnou úlohou školy je aj spolupráca s okolitými materskými školami, pre 
ktoré pripravujeme v priebehu roka niekoľko akcii. 
 

 1.6  Priestorové a materiálno technické podmienky 
 
Škola je tvorená 2 samostatnými budovami: 
 

 Hlavná budova: je tvorená 3 blokmi: 
  1. blok je 3 podlažný: 
   Prízemie:  

 Šatne - 12 šatni spoločných /I. stupeň/ + 198 
samostatných skriniek /II. stupeň/  

 Vestibul 

 Kancelárie, zborovňa 

  1 multimediálna učebňa + herňa ŠKD (6.30 -7.40 a  
16.00-18.00 h) 

 WC pre učiteľov 
 

1. poschodie: 

 10 kmeňových tried (z toho 9 využívaných popoludní ako 
oddelenie ŠKD)  

 1 trieda využívaná ako kmeňová trieda + odborná učebňa 
chémia, biológia) 

 3 kabinety  

 1 sklad I. stupňa 

 Bufet 

 WC pre chlapcov 

 WC pre dievčatá 

 WC pre učiteľov 
 

2. poschodie: 

 8 kmeňových tried  

 3 kabinety  

 šatňa upratovačiek 

 WC pre chlapcov 

 WC pre dievčatá 

 WC pre učiteľov 
 

             2.blok telocvičňa s príslušenstvom: 

 2 šatne, z toho jedna je s WC a 2 sprchami 

 2 kabinety 

 Telocvičňa s náraďovňou a balkónom 
 

3.blok /prístavba/ je 3 podlažný: 
 

   Suterén:  



 WC pre chlapcov 

 WC pre dievčatá 
 

   Prízemie: 

 1 kmeňová trieda 

 malá telocvičňa /tanečný ateliér/ - prerobená učebňa + 
šatňa 

  malá tanečná sála 

 kabinet 
 

1. poschodie: 
 

 1 kmeňová učebňa pre menší počet žiakov 

 1 učebne informatiky 

 3 učebne cudzích jazykov 

 1 učebňa Nv +Vv + kabinet 
 
 Vedľajšia budova: 
  

 knižnica + herňa ŠKD 

 jedáleň veľká + malá 

 kuchyňa s príslušenstvom      

 WC pre chlapcov 

 WC pre dievčatá 
 

Súčasťou školy je veľký areál tvorený: 

 školský park 

 športový areál, ktorý je tvorený: 
     - futbalové ihrisko s umelou trávou a umelým 
                                             osvetlením 
     - multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a umelým  
                                                  osvetlením, ktoré obsahuje: 

 - tenisový/volejbalový kurt 
 - hádzanárske ihrisko 
 - basketbalové ihrisko 
 - atletickú dráhu 50 m 
 - doskočisko na skok do diaľky 

 pre deti I. stupňa  a ŠKD je vybudované detské ihrisko 
s hojdačkami a lavičkami, ktoré je momentálne v zlom 
stave s perspektívou opravy a ďalšieho doplnenia.  

 
1.7  Škola ako životný priestor  
 

Zdravú a príjemnú klímu školy vytvárajú spoločne žiaci, učitelia a rodičia. 
Snažíme sa vytvárať pre všetky skupiny prostredie otvorené, prostredie dôvery 
a spolupráce. Smerom k žiakom sme zmenili filozofiu výchovy a vzdelávania. 
Tradičné školstvo postavené na direktivizme, pamäťovom učení, s dôrazom len 
na vzdelávanie, sme nahradili tvorivo – humánnym prístupom. Každé dieťa je pre 
nás osobnosť ku ktorej pristupujeme individuálne. Je pre nás dôležité, čo dieťa 



cíti, čo prežíva. Každý problém hneď dôrazne riešime. Máme vypracovaný 
systém na eliminovanie prejavov agresie a šikanovania. Učitelia majú pre svoju 
prácu vytvorené prostredie, založené na slobodnom rozhodovaní a možnosti 
sebarealizácie. Majú možnosť spolurozhodovať  a zapájať sa do tímovej práce. 
Dôležitú úlohu pripisujeme aj estetickému vzhľadu priestorov školy. Chodby sú 
vymaľované príjemnými farbami. Ďalšie doplnky a práce detí dopĺňajú hrejivý 
vzhľad týchto priestorov. V spolupráci s rodičmi postupne modernizujeme 
jednotlivé triedy. Tie sa stávajú „útulne“ a pre deti sa vytvára inšpiratívne 
prostredie. Veľké chodby umožňujú žiakom možnosti prechádzania sa počas 
prestávok. Na druhom poschodí je umiestnený stolnotenisový stôl, ktorý môžu 
žiaci využívať na relax počas prestávok. Veľký školský areál, plný zelene, ktorý je 
pýchou školy, vytvára pre deti dostatok priestoru na odpočinok a hranie sa.            

 
 

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

 
Je pre nás dôležité, aby sme zabezpečili bezpečné a zdraviu vyhovujúce 

podmienky a priestory na prácu, ako aj výchovu a vzdelávanie v súlade s platnou 
legislatívou. Všetci zamestnanci sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a proti požiaru.  

       Dôležitou súčasťou školy je aj BOZP a PO. Aby škola zabezpečila čo 
najkvalitnejšie podmienky  v tejto oblasti zamestnáva externého bezpečnostného 
technika, ktorý  a dohliada na bezpečný chod školy. 

Škola zabezpečuje : 

 dozor nad žiakmi počas vyučovania i v ŠJ,  

 každoročné poučenie žiakov o BOZP a PO všeobecne 
a zvlášť pri vyučovaní TV, TchV, P,CH,F,PV,Pr, špecificky 
pred absolvovaním plaveckého, lyžiarskeho výcviku, 
exkurziami a školskými výletmi, 

 školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov školy, 

 pravidelné kontroly BOZP, 

 pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, 
bleskozvodov, každoročnú kontrolu hasiacich 
prístrojov, hydrantov, komínov 

 pravidelná kontrola telocvičného náradia  

 odstraňovanie nedostatkov z kontrol. 
 
 

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje i aktívna ochrana a preventívne 
opatrenia pred úrazmi žiakov, poučenie o vnútornom poriadku vrátane zásad 
správania sa, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska 
a kontaktov na odborné lekárske ošetrenie. 

Okrem toho  v optimálnej miere zabezpečujeme hygienické zásady učenia 
s vhodnou štruktúrou pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, 
vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého 
prostredia  tried a ostatných priestorov školy podľa platných noriem. 

 
 



1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

2.1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele a poslanie 
výchovy a vzdelávania ) 

 
Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou 

vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich 
mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, 
zručnosťami a vedomosťami, potrebnými na úspešný život v neustále sa 
meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti. Úlohou školy je 
vytvoriť priestor pre realizáciu kladných hodnôt, ktoré vedú žiakov k 
sebauvedomovaniu, sebarealizácii a rozvoju jedinečného nadania každého žiaka.  
 Školský vzdelávací program ZŠ Mudroňova 83 poskytuje východisko pre 
postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu 
všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 
 

- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho 
kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, 
tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie 

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti 
a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého 

 
- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo  

myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti 
a aktívnym  riešením problémov   

 
- vyvážene rozvíjať  u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, 

hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe 
sebariadenia a sebareflexie 

 
- podporovať rozvoj interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov,  účinne  spolupracovať, rozvíjať si 
sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším 
ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu 

 

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

 
- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, 

niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať 
   

Hlavnými programovými cieľmi sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti (ako 
kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností  a postojov) žiakov na úrovni, 
ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.  

Za kľúčové spôsobilosti považujeme: 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. 

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý 
začína v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom 
vzdelávaní a postupne sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa 
rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti (kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na 
osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti,  na aktívne 
občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Výber kľúčových kompetencií 
vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, ktoré sú 
rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. 
Kľúčové kompetencie 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, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v 
mimovyučovacej a v mimoškolskej  činnosti. 
 

2.2  Zameranie školy a stupeň vzdelania  
 

Školský vzdelávací program ZŠ Mudroňova 83 vychádza zo všeobecných 
princípov, cieľov a hodnôt vzdelanostnej politiky štátu, zahrnutých v štátnom 
vzdelávacom programe. Vznikol na základe analýzy vlastných možnosti 
a schopnosti pedagogického zboru, v súlade s vypracovanou dlhodobou 
koncepciou rozvoja školy, ktorá zahŕňa snahu o inováciu pedagogického procesu 
a života školy vôbec. V materiáli sú zahrnuté požiadavky rodičov s naviazaním na 
tradície školy. Základne myšlienky školy sú zahrnuté v nasledujúcich prioritách: 

 
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces obohatiť o moderné metódy a formy 
práce 

 chceme učiť žiakov také informácie, ktoré budú dobre uplatniteľné v živote, 
menej encyklopedických poznatkov a viac sa zamerať na činnostné učenie 
so zameraním na prax; 

 zavádzať do výučby efektívne metódy, ako skupinové (kooperatívne) 
a projektové vyučovanie, ktorým vedieme žiakov k tímovej práci, 
k vzájomnej pomoci a vzájomnému rešpektu;  

 chceme rovnakú starostlivosť venovať žiakom nadaným, ako aj tým 
slabším. 

 
Výučba cudzích jazykov 
 v súvislosti so životom v EU je strategicky dôležité výrazne posilniť výučbu 

cudzích jazykov s dôrazom na anglický jazyk preferovaný rodičmi; 
 zvyšujeme odbornosť a kvalifikovanosť výučby  
 výučbu zameriavame na využitie v praxi (konverzácia), ale tiež na 

poznávanie reálií, života a tradícii jednotlivých krajín;  
 primeranou náročnosťou od 1. roč. dbáme v spolupráci s rodičmi o vysokú 

úroveň výučby, 
 podporujeme vznik jazykových krúžkov v mimoškolskom čase; 
 spustením projektu so školou v Edinburgu využijú žiaci vedomosti v praxi 

pri komunikácii s rovesníkmi. 
 

 



Využívanie IKT 
 vedieme žiakov k zmysluplnému využívaniu informačno - komunikačných 

technológii v procese učenia; 
 chce prehĺbiť využitie  IKT vo výučbe jednotlivých predmetov; 
 vytvárame možnosti pre žiakov školy realizovať sa v IKT 

v mimovyučovacom procese prostredníctvom záujmovej činnosti 
 

Záujmová činnosť  
Vytvárame podmienky pre otvorenie čo najširšej škály krúžkov 

v mimovyučovacom čase a súčasne pre ZUŠ odbor hudobný, tanečný, výtvarný. 
Tým poskytujeme rodičom komplexnú službu počas celého dňa. 
 

Zapájanie talentovaných a nadaných žiakov 
 Zapájaním talentovaných a nadaných žiakov do rôznych súťaží 

a predmetových olympiád podporujeme rozvoj ich nadania a súčasne 
šírime dobré meno školy. 

 Týmto žiakom chceme vytvoriť  podmienky pre ich rozvoj motivovať ich, 
aby neodchádzali na osemročné gymnázia, u týchto žiakov preferujeme 
metódy rozvíjajúce tvorivosť formou špeciálnych úloh a projektov. 

 

Školský klub detí 
 Dôležitou súčasťou školy je činnosť ŠKD. Dennodenne aktivity širokého 
spektra činnosti ako aj celoročné projekty obohacujú a dopĺňajú celkovú prácu 
školy. 
 
Ďalšie aktivity  

Aj naďalej podporujeme organizovanie ŠvP, LVVK, školských výletov 
a exkurzií ako dôležitých súčastí výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré už majú 
v činnosti školy svoje nezanedbateľné miesto. 
 

Interpersonálne vzťahy  
Veľkú pozornosť venovať interpersonálnym vzťahom medzi deťmi, určeniu 

a  dôslednému potláčaniu agresie v správaní ako aj prejavov šikanovania.  
 

Realizácia projektov  
Zapájaním sa do zmysluplných a pre školu použiteľných projektov 
vyhlasovaných MŠ SR, resp. ďalšími inštitúciami obohacovať výchovno – 
vzdelávaciu činnosť školy 

 
Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

Vytvárame podmienky výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami. A to ako pre žiakov  so zdravotným znevýhodnením, tak 
aj pre žiakov s nadaním. V spolupráci s CVPP a DIC prebieha ich individuálna 
integrácia. 
 
Spolupráca s inštitúciami 
 Spolupráca s jednotlivými inštitúciami obohacuje fungovanie školy o ďalšie 
aktivity o odborné činnosti. Našimi strategickými partnermi zostávajú CVPP, DIČ, 
Miestne kultúrne centrum, Staromestská knižnica, okolité materské školy, 
základne umelecké školy a Tenisová škola Toptenis 
 



 
Úzka spolupráca s rodičmi 
 Pri napĺňaní školského vzdelávacieho programu sa škola nezaobíde bez 
spolupráci s rodičmi. Otvorenej komunikácii s rodičmi a verejnosťou venujeme 
náležitú pozornosť. Je dôležité získať rodičov pre spoluprácu na výchove 
a vzdelávaní. 
 

Stupeň vzdelania, spôsob ukončenia výchovy a vzdelávania 
a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 
na štúdium 

podmienky prijatia v zmysle § 60 
zákona 245/2008 Z.z. 

Spôsob ukončenia štúdia úspešné absolvovanie posledného 
ročníka primárneho vzdelania 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie s doložkou 

Poskytnutý stupeň vzdelania primárne vzdelanie (ISCED 1) 

Možnosti ďalšieho štúdia nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) 

 

 

2. 3   Profil absolventa 
 
Absolvent školského vzdelávacieho programu ZŠ Mudroňova 83  bude mať 
osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, 
matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudne základy pre 
osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie 
spôsobilostí. Získa predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby 
dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať 
 Bude mať osvojené základy používania štátneho a cudzieho jazyka.  
 
Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v 
následných stupňoch vzdelávania.  

Absolvent bude mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti (kompetencie): 
 
   sociálne komunikačné spôsobilosti 

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou 
primárnemu stupňu vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 
argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 
spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do 
kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným 
prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej 
komunikácie, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  



- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  
hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, 
týkajúce sa bežných životných situácií, 

       
 
  spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  
       -   používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 
problémov v    
           každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať 
matematické  
           modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať 
odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

 
    spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných  technológií  

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní 
a učení sa, 

      -     ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 
- vie používať rôzne vyučovacie programy, 
- získal základy algoritmického myslenia, 
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

     spôsobilosť učiť sa učiť sa 
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich 

myšlienkových postupov, 
- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom 

učení a v iných činnostiach, 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,  

 
    spôsobilosť riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  
adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí 
a skúseností z danej oblasti,  

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré 
možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené 
postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 
a spolupracujúcim) spôsobom, 

 
      osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové 

možnosti, 



- uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť 
s vhodným a aktívnym trávením voľného času 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,   
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi 

a postupmi pri  spoločnej práci, 
- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 
 

      spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi   
      kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 
prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 
prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,  

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

- rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor 
a vkusový postoj, 

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

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  
- má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných 

kultúr. 
  

 

2.4  Pedagogické stratégie  
 
Postupy učiteľa smerujúce k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových spôsobilosti 
žiakov. 
 
Kľúčové spôsobilosti majú žiakom pomáhať pri získavaní základov všeobecného 
vzdelávania. Úroveň kľúčových spôsobilosti získaných na základnej škole nie je 
konečná, ale tvorí základ pre ďalšie celoživotné učenie a orientáciu 
v každodennom praktickom živote. 
 
 

Kľúčové 
spôsobilosti 

Výchovná a vzdelávacia stratégia ich dosiahnutia  

Sociálne 
komunikačné 
spôsobilosti 

- Prioritne sa zameriavame na rozvíjanie 
komunikačných schopnosti žiakov v materinskom 
jazyku, v cudzích jazykoch (AJ, NJ), v informačných 
a komunikačných technológiách a sociálnych 
vzťahoch 

- Vedieme žiakov  k vhodnej komunikácii so 
spolužiakmi na „kultúrnej úrovni 

- Učíme žiakov obhajovať a argumentovať vhodnou 



formou svoj vlastný názor a zároveň poslúchať názor 
iných 

- Žiaci pripravujú v spolupráci s učiteľmi svoje relácie 
do školského rozhlasu 

- Obohacujeme vyučovanie o rôzne texty a záznamy, 
obrazové materiály a iné informačné a komunikačné 
prostriedky 

- Začleňujeme metódy kooperatívneho učenia 
s cieľom rozvoja spolupráce a komunikácie žiakov 

- Vyučovanie cudzích jazykov je zamerané vo väčšej 
miere na konverzáciu a praktické využitie 
preberaného učiva 

- Podporujeme komunikáciu so školou v zahraničí 
s cieľom precvičenia jazyka a spoznania kultúrnej 
rozmanitosti  

Spôsobilosti 
v oblasti 
 matematického 
a prírodovedného 
myslenia 

- Zameriame sa na rozvoj matematického myslenia 
prostredníctvom metódy problémového vyučovania 
ktorom žiak vlastnou aktivitou rieši problémové 
situácie. 

- Riešenie problémov sa opiera o pokus, skúsenosti, 
formulujú sa hypotézy, príklady, „kontrapríklady“ a 
dôkazy. 

- Pri určovaní spôsobu riešenia problému 
zohľadňujeme úrovne vedomostí a schopností 
žiakov. Ak majú žiaci dostatočné heuristické 
schopnosti, tak vyberáme spôsob „od teórie k praxi“. 
Ak schopnosti žiakov nie sú adekvátne, potom 
vyberáme spôsob „od praxe k teórií“ 

- Vo veľkej miere podporujeme účasť žiakov 
v rozličných súťažiach (mat. olympiáda, Klokan, 
MAKS, Pytagoriáda a pod.) ako motivačný a zábavný 
prostriedok vyučovania.  

Spôsobilosti 
v oblasti 
informačnej 
a komunikačnej 
technológii 

- Prostredníctvom hodín informatiky učíme žiakov 
používať vybrané informačne a komunikačné 
technológie 

- Učíme žiakov používať IKT na vyhľadávanie 
informácii a na využitie pri učení sa 

- Využívame možnosti IKT vo vyučovaní aj ďalších 
predmetov 

- Učíme žiakov komunikovať prostredníctvom 
elektronických médií 

- Nezabúdame ani na osveta smerom 
k nebezpečenstvu v súvislosti s reálnym a virtuálnym 
svetom hier   

Spôsobilosť učiť 
sa učiť 

- Na praktických príkladoch blízkych žiakom 
vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia a posilňujeme 
pozitívny vzťah k učeniu 

- Motivujeme k učeniu – vytvárame také situácie , 
v ktorých má žiak radosť z učenia 

- Učivo jednotlivých predmetov preberáme rôznymi 



spôsobmi pri využití aktivačných metód 
- Uplatňujeme individuálny prístup k žiakovi 
- Žiakov postupne vedieme k samostatnosti 

s možnosťou realizácie vlastných nápadov 
-  Vytvárame systém výučby, v ktorom sa snažíme 

zmysluplne prelínať učivo jednotlivých predmetov 
tak, aby základné vedomosti v jednej oblasti pomohli 
k nadobudnutiu nových vedomosti v inej oblasti 

- Učíme trpezlivosti, povzbudzujeme 
- Zapájaním žiakov do rozličných mimoškolských ako 

aj školských súťaží ukazujeme aj ďalší rozmer 
potreby vedomosti 

- Učitelia školy idú príkladom svojim vlastným 
vzdelávaním  

Spôsobilosť riešiť 
problémy 

- Učíme žiakov nebáť sa problémov – „Problém nie je 
hrozba , ale výzva“ 

- Vytváraním praktických problémových úloh a na 
modelových príkladoch a situáciách učíme žiakov 
algoritmus riešenia problémov 

- Podporujeme netradičné (originálne) spôsoby 
riešenia problémov 

- V rámci jednotlivých predmetov učíme, ako 
niektorým problémom predchádzať 

- Žiaci sú vedení k otvorenému upozorňovaniu na 
problémy, ktoré sú riešené v spolupráci s nimi 

- V škole a pri mimoškolských akciách priebežne 
monitorujeme ako žiaci prakticky problémy riešia 
a zvládajú  

Osobné, sociálne 
 a občianske 
spôsobilosti 

- Vo väčšej miere podporujeme skupinové vyučovanie 
a kooperatívne vyučovanie 

- Učíme žiakov pracovať v skupinách, učíme ich 
vnímať vzájomné odlišnosti ako podmienku 
efektívnej spolupráce 

- Učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu v skupine ako aj 
svoju vlastnú prácu 

- Podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, vytvárame 
situácie, kedy sa žiaci navzájom potrebujú   

- Pomáhame žiakom poznať svoje silné a slabé 
stránky a tým ich rozvojové možnosti 

- Podporujeme začleňovanie individuálne 
integrovaných žiakov 

- Vedieme žiakov k sebaúcte a k úcte k druhým 
žiakom 

- Žiakov vedieme k rešpektovaniu spoločne 
dohodnutých pravidiel správania sa 

- Učíme žiakov k odmietavému postoju k všetkému, čo 
narušuje dobré vzťahy v triede  

Spôsobilosť 
vnímať 
 a chápať kultúru 

- Vedieme žiakov k poznaniu, že kultúra je dôležitou 
súčasťou života 

- Organizujeme akcie podporujúce ľudové tradície 



 a vyjadrovať sa 
 nástrojmi kultúry  

- Organizovaním výtvarných a speváckych súťaži 
vytvárame ďalší priestor na vnímanie kultúry, 

- Podporovaním činnosti krúžkov umeleckého smeru 
a ZUŠ umožňujeme žiakom realizovať sa v tejto 
oblasti aj v mimoškolskom čase  

- Väčší počet žiakov zo zahraničia v našej škole 
rozvíja tolerantnosť empatiu k prejavom iných kultúr 

 

Formy a metódy vyučovania 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu 
vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie 
stanovených cieľov a kľúčových kompetencii žiakov. Voľba metód bude závisieť 
od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných spôsobilosti žiakov 
a materiálno – technického vybavenia školy. Konkrétne metódy vyučovania 
a formy práce, ktorých premyslený výber a vzájomné kombinovanie je 
rozhodujúcim prostriedkom motivácie sú rozpracované v učebných osnovách 
jednotlivých predmetov.     

Na vzbudenie záujmu žiakov budeme využívať: 

1. motivačné metódy 

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva) 

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov 
a skúseností) 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 
nastoleného problému) 

 motivačná demonštrácia ( vzbudenie záujmu pomocou 
ukážky) 

2. expozičné metódy  - využitie 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) 

 beseda (riešenie otázok celým kolektívom) 

 demonštračná metóda ( demonštrácia obrazov, modelov, 
prírodnín a pod) 

 pozorovanie ( cielené systematické vnímanie objektov 
a procesov) 



 manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, 
experimentovanie, pokusy, didaktická hra) 

 inštruktáž (podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov 
k pochopeniu slovného a písomného návodu) 

3. problémové metódy  

 heuristická (učenie sa riešením problémov založenom na 
vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných 
riešení a vlastnom riešení) 

 projektová (zadávaním praktických úloh, problémov, tém, 
ktorých riešením teoretickou aj praktickou činnosťou 
vedieme žiakov k vytvoreniu určitého produktu) 

4. aktivizujúce metódy 

 diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 
argumentov, zdôvodnení za účelom riešenia daného 
problému) 

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

 inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej 
prevádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej 
situácie) 

 didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie 
záujmov a spontánnosti) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania 
založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej 
skupiny) 

5. fixačné metódy 

 metódy opakovania a precvičovania (ústna a písomne 
opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej 
literatúry, domáce úlohy) 

Z organizačných foriem budeme uplatňovať hodiny nasledujúcich tipov: 

 základný 

 motivačný 

 expozičný 

 fixačný 

 aplikačný 

 diagnostický 



  

Zvýšený dôraz budeme klásť na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 
spracovanie textových informácii, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 
vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie 
prostredníctvom IKT 

  

2.5   Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so 
špeciálnymi potrebami: 

 

     Za žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú považovaní žiaci so 
zdravotným postihnutím, žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci so 
sociálnym znevýhodnením. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami je nevyhnutná spolupráca školy, žiaka, jeho rodičov a školského 
poradenského zariadenia. 
     V rámci školy ide potom predovšetkým o spoluprácu triedneho učiteľa, 
ostatných vyučujúcich žiaka, výchovného poradcu a vedenie školy. Títo menovaní 
spolu s pracovníkmi školských poradenských zariadení budú spolupracovať pri 
riešení problémov týkajúcich sa vzdelávania týchto detí. Veľký význam pre 
úspešné vzdelávanie má spolupráca a komunikácia medzi školou a rodinou 
žiaka. Za dôležité taktiež považujeme stále skvalitňovanie odbornosti 
pedagogických pracovníkov. 
 
a) žiaci so zdravotným znevýhodnením 

škola spolupracuje pri zabezpečení starostlivosti o žiakov so špeciálnymi 

potrebami vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením s dvoma inštituciami s 

Pedagogicko – psychologickou poradňou na Brnianskej ulici a Súkromným 

centrom špeciálno – pedagogického poradenstva na Stálicovej ulici 
    Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva na Stálicovej 
ulici na základe vzájomného dohovoru poskytuje: 

 špeciálnopedagogické, poradenské, diagnostické a terapeutické služby 
našim žiakom.  

 zabezpečuje pod vedením vlastného pracovníka náplň vzdelávacieho 
programu obsiahnutého vo Vzdelávacom programe pre žiakov s VPU – 
ISCED1 (MŠSR – CD-2008-1850/39582-1:914 zo dňa 26. 5. 2009) , 
Rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF) pre 1. -9. ročník ZŠ pre žiakov 
s VPU (MŠ SR – CD – 2008 -1855/39582 – 1:914 zo dňa 26.5.2009) 
a Individuálnej logopedickej intervencii (ILI) pre prípravný – 9. ročník ZŠ 
pre žiakov s NKS a žiakov s VPU (MŠ SR – CD – 2008 -1855/39582 – 
1:914 zo dňa 26.5.2009) 

 na základe dohody zabezpečuje dohľad nad administratívnou zložkou 
individuálne integrovaných žiakov s VPU, žiakov nadaných a žiakov 
zdravotne znevýhodnených  

 vypracováva odporučania na postup prác a vzdelávania týchto žiakov, 
realizuje dohľad nad ich plnením a hodnotením v súlade s príslušnými 
predpismi a pokynmi, predovšetkým s ustanovením § 55 ods. 4 zákona 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov a Metodického pokynu č. 22/2011 – R na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy, príloha č.2 





 škola môže integrovať žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa 

požiadaviek zákonných zástupcov, pričom vychádza z možností a podmienok 

školy, 
pre integrovaných žiakov škola vypracuje v spolupráci s pedagogicko–

psychologickou poradňou individuálny výchovno–vzdelávací program, 

pri hodnotení žiakov so špeciálnymi potrebami škola vychádza z platnej 
legislatívy 

škola zabezpečí pre žiakov so špeciálnymi potrebami učebné a kompenzačné 

pomôcky podľa potrieb žiaka a možností školy. 

 
b) žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia škola spolupracuje so zriaďovateľom, príslušným úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a ďalšími dotknutými subjektmi, 

žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje škola príslušné 

úľavy podľa platných zákonov, 

škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami pri zabezpečovaní 

výchovy 
a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 
c) žiaci s nadaním 
škola umožní žiakovi s nadaním rozvíjať nadanie v špecifickej oblasti alebo 
oblastiach rozšírením vzdelávacích oblastí a tém nad rámec štátneho 
vzdelávacieho programu, 
škola umožní individuálnu integráciu žiakov s nadaním, 
pri výchove a vzdelávaní žiakov s nadaním škola spolupracuje s Pedagogicko 
– 

psychologickou poradňou na Brnianskej ulici v Bratislave 

škola zabezpečí učebné pomôcky pre žiakov s nadaním podľa potrieb žiaka 

a možností školy. 
 

2.6   Vnútorný systém hodnotenia 
 
2.6.1   Hodnotenie žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť 
žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v 
čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia 
je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 
nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 
spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať 
z Metodického pokynu č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
vydaného MŠ SR. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na 
rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho 
portfólia. Pravidlá hodnotenia našich žiakov sú stanovené pre celé vzdelávanie na 
našej základnej škole pre všetkých 9 ročníkov. Sú záväzné pre všetkých 
vyučujúcich našej školy. 
 



Základným východiskom na stanovenie princípov hodnotenia žiakov je 
postavenie žiaka vo vyučovacom procese a rozvoj jeho osobnosti vzhľadom na 
stanovené ciele výchovy a vzdelávania. Tieto princípy sme stanovili nasledovne:  
 
 hodnotenie má byť nerozlučnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu,  
 objektívne a spravodlivé hodnotenie žiaka je možné len na základe jeho 

rozmanitej činnosti,  
 orientácia na kladné stránky žiakovej osobnosti,  
 princíp humanizmu, spojený s náročnosťou k žiakovi je obsahom veľmi 

blízky princípu pedagogického optimizmu,  
 žiaka treba hodnotiť v jeho vývine a komplexne,  
 hodnotenie má pôsobiť povzbudivo,  
 hodnotiace výroky majú byť pravdivé a výstižné (objektívnosť a 

spravodlivosť hodnotenia).  
 
Cieľom hodnotenia je: 
 
 poskytnúť žiakovi spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností 

a vedomostí a o tom, ako ich dokáže využiť 
 motivuje žiakov k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu 
 pravidelne informuje rodičov žiaka o práci a správaní žiaka 
 

Všeobecné pravidlá a kritériá pre hodnotenie žiakov: 
 
 žiaci sú priebežne hodnotení formou známok podľa metodických pokynov 

na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl 

 známky môžu byť podľa potreby doplnené slovným hodnotením (ústnym 
alebo 
písomným) 

 polročné a koncoročné vysvedčenie na konci každého ročníka sa vydáva 
so 
známkami, o použití slovného hodnotenia rozhoduje na začiatku školského      
roka riaditeľ školy na základe prerokovania v pedagogickej rade 

 hodnotenie je adekvátne veku žiaka a jeho individuálnym schopnostiam 
 integrovaní žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných  
základných školách na základe psychologického vyšetrenia 

 zákonní zástupcovia žiakov sú zoznámení s hodnotením prospechu a 
správania žiaka prostredníctvom žiackej knižky, elektronickej žiackej 
knižky, na rodičovských združeniach a konzultáciách, v prípade výrazných 
zmien v správaní alebo v prospechu žiaka sú  zákonní zástupcovia 
oboznámení ihneď 
 

Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch: 
 
 hodnotenia žiaka v predmete nezahŕňa hodnotenie správania, správanie 

žiaka je hodnotené zvlášť 



 hodnotené sú zručnosti a vedomosti, ktoré boli v rámci vyučovania už 
prebrané a precvičené 

 pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci 
klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a vyučovacie výsledky, 
ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie 

 stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné 
obdobie prihliada sa k systematickosti v práci žiaka v priebehu 
klasifikačného obdobia 

 súčasťou celkového hodnotenia práce žiaka v predmete je i príprava na 
predmet (príprava pomôcok, vedenie písomností, práca na domácich 
úlohách, doplňovanie učiva v prípade absencie žiaka, pracovitosť a prístup 
k vyučovaciemu predmetu...) 

 miera a naplnenia kľúčových kompetencií vo forme plnenia očakávaných 
výstupov je východiskom pre hodnotenie žiaka v predmete 

 žiaci sú vopred oboznámení s termínom písomných prác trvajúcich viac 
ako 20 min., zároveň s termínom sú oboznámení aj s témami písomnej 
práce 

 žiaci sú oboznámení s kritériami ich hodnotenia a majú právo sa k nim 
vyjadriť 

 žiakom je umožnené sebahodnotenie zodpovedajúce ich veku a 
schopnostiam, forma sebahodnotenia je ponechaná na vyučujúcom 

 v prípade, ak má žiak vymeškaných 30 % vyuč. hodín daného predmetu, 
rozhodne výchovná komisia o možnosti komisionálneho preskúšania. 

 
Pravidlá pre hodnotenie správania 
 
 v hodnotení správania žiakov sa neprihliada na prospech v predmetoch 
 škola nehodnotí správanie žiaka mimo školy 
 pri hodnotení správania vychádza škola zo základných spoločenských, 

etických a hygienických noriem slušného správania, ktorých základy sú 
súčasťou školského poriadku školy. 

 pri hodnotení správania žiaka postupujú vyučujúci prísne individuálne, 
žiadny 
z jednotlivých prípadov nevytvára precedens záväzný pre hodnotenie 

           správania iných žiakov 
 

2.6.2   Hodnotenie školy 
 
Hodnotenie školy a školského vzdelávacieho programu poskytuje potrebné 
informácie o podmienkach, priebehu a výsledkoch vzdelávania. Je zamerané 
predovšetkým na začleňovanie kľúčových kompetencií a cieľov vzdelávania do 
efektívneho priebehu výchovno – vzdelávacieho procesu.  
Autoevalvácia školy a procesov prebiehajúcich v nej je založená na dlhodobom 
pozorovaní, analýze a vyhodnocovaní zisteného. Slúži k poskytovaniu 
nevyhnutnej spätnej väzby vedeniu školy o tom, ako sa škole darí napĺňať 
stanovené zámery a ciele. Je súčasne aj hodnotením kvality školy a hodnotením 
kvality školského vzdelávacieho programu. Ciele, predmet hodnotenia, obsah 
a metódy zohľadňujú dlhodobé a ročné vzdelávacie priority školy. Vytvorením 
systému hodnotenia školy sledujeme dva ciele: 
 



1. Vonkajší - poskytovať rodičovskej verejnosti informácie o výkonnosti a 
úspešnosti vzdelávacieho systému školy 

2. Vnútorný - poskytovať zamestnancom školy nástroje na vytvorenie 
spôsobilosti autoevalvácie vlastného konania tak, aby sa zvýšila kvalita 
školy. 

 

Podklady a nástroje pre spracovanie autoevalvácie školy: 

 školský vzdelávací program 

 SWOT analýza 

 správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
školy 

 triedne knihy 

 školský poriadok 

 záznamy z pedagogických rád, metodických združení a predmetových 
komisií 

 hospitačné záznamy 

 žiacke testy (napr. monitor, inšpekčné testy) 

 protokoly a záznamy o kontrolách a inšpekčné správy 

 personálna a mzdová dokumentácia 

 dotazníkové prieskumy 
 
Hlavné oblasti a ukazovatele úspešnej školy: 
 
 

 
A  -   RIADENIE  ŠKOLY 

 

 

1. Koncepčné (strategické) zámery a plán rozvoja školy 
 

 škola má jasne stanovené ciele z dlhodobého hľadiska (strategický plán 
rozvoja školy, koncepcia výchovno - vzdelávacieho pôsobenia), 

 koncepcia školy je zrozumiteľná (prijatá pedagogickým zborom, rodičmi, 
zriaďovateľom školy) a je realizovaná v praxi, 

 plánované termíny a úlohy sú vedením školy  priebežne vyhodnocované 
(existujú hodnotiace nástroje), účinne funguje spätná väzba, 

 organizácia porád samosprávnych, poradných a metodických orgánov je 
optimálna z hľadiska vecnosti a obsahu, 

 úlohy Pedagogicko - organizačných pokynov sú adekvátne rozpracované 
v príslušných dokumentoch školy, 

 

2. Realizácia základných  pedagogických dokumentov a vedenie 
dokumentácie školy 

 

 sústava ZPD (učebné plány, osnovy) vychádza z koncepčných zámerov školy, 

 škola svojím vzdelávacím programom ponúka možnosti pre individuálnu voľbu 
vzdelávacích aktivít (podľa schopností, záujmov  žiakov a podmienok školy), 

 dokumentácia školy sa vedie riadne, funkčne  v súlade  s legislatívou, 



 

3. Pedagogické riadenie školy 
 

 organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu a školy (školský poriadok) má 
jasne stanovené pravidlá na základe konsenzu všetkých zúčastnených 
(učitelia, žiaci, rodičia), 

 vedenie školy  adresne deleguje kompetencie jednotlivým poradným a 
metodickým orgánom, je vytvorený priestor pre ich uplatnenie, 

 diskutuje sa o zovšeobecnení pedagogických skúseností z výchovno - 
vzdelávacieho procesu a procesu pedagogického riadenia, 

 dodržiavanie princípov Ústavy SR, Charty učiteľa, Dohovoru o právach 
dieťaťa, 

 hygiena pracovného režimu školy, 

 výročná správa školy je prerokovaná v metodických, poradných, 
samosprávnych orgánoch školy, ich odporúčania sú základom pre plánovanie, 

 formy a metódy riadiacej práce, ich uplatnenie v riadiacej praxi, 

 úsilie a výsledky optimalizácie manažmentu školy, 

 účelnosť vnútornej organizačnej štruktúry školy, 

 spolupráca so zriaďovateľom školy, orgánmi miestnej správy a samosprávy, 

 podmienky na diskusiu o všetkých otázkach života školy. 

 

4. Kontrolný systém  školy 
 

 existuje účinný systém kontroly (objektívne prostriedky zisťovania výsledkov 
školy), ktorý vedie k detailnej analýze problémov školy, korekcii nedostatkov, 

 pre hodnotenie zamestnancov je vypracovaný systém kontroly a kritériá 
hodnotenia práce (pravidlá sú známe vopred všetkým a v praxi sa 
dodržiavajú), 

 na hodnotení zamestnancov sa podieľajú aj metodické a poradné orgány, 

 z kontrolnej činnosti sa vyvodzujú opatrenia, realizuje sa následná kontrola ich 
plnenia, 

 úroveň analyticko - rozborovej činnosti riadiacich štruktúr školy, 

 prehľad o výchovno - vzdelávacej práci učiteľov. 

 

5. Informačný systém školy 
 

 metódy získavania, triedenia, spracúvania a prenosu informácií od vedenia 
školy k učiteľom a späť sú efektívne, 

 vyhodnocuje sa množstvo a kvalita podnetov pre skvalitnenie výchovno - 
vzdelávacieho procesu zo strany zúčastnených, 

 tok informácií  (vnútorný a vonkajší informačný systém školy) má jasné 
pravidlá, čo umožňuje včasné, úplné a adresné informácie, 

 zamestnanci školy majú zaistený prístup ku všetkým potrebným informáciám, 

 zabezpečenie dôverných informácii o učiteľoch a žiakoch pred zneužitím, 

 škola pravidelne poskytuje informácie rodičom ( o škole, vývoji žiaka) 
prostredníctvom viacerých kanálov. 

 



 
 

 
B - PRODUKTIVITA UČITEĽOV  

 

 podiel kvalifikovaných učiteľov (učiteľov rozširujúcich a prehlbujúcich si 
kvalifikáciu), 

 kontinuita a stabilita členov pedagogického zboru,  

 súlad strategického plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov 
školy  s potrebami školy a učiteľov, 

 podpora a účinná motivácia učiteľov pre ďalší profesijný rast, 

 účasť na podujatiach ďalšieho vzdelávania  organizovaných MC, inými 
organizáciami, 

 učitelia iniciatívne reagujú na inovačné procesy v obsahu a metodike výchovy 
a výučby prostredníctvom svojich metodických orgánov predkladajú návrhy a 
odporúčania vedeniu školy, 

 učitelia využívajú pri svojom ďalšom vzdelávaní  iné podporné prostriedky 
(učiteľská knižnica a pod.), 

 podmienky pre kolegiálne  riešenie profesijných otázok , 

 vedenie školy pravidelne hodnotí individuálne profesijný rast učiteľov a 
diskutuje s nimi o jeho možnostiach, 

 vedenie  školy systematicky sleduje účinnosť prenosu nových vedomostí a 
zručností učiteľov získaných ďalším vzdelávaním do pedagogického procesu, 

 učitelia školy sú aktívne zapojení do riešenia projektov, grantov, programov 
inovácie výchovno - vzdelávacieho procesu, školského kurikula a pod.,  

 učitelia školy realizujú a prezentujú výsledky experimentálneho overovania 
alternatívnych modelov, koncepcií  výchovy a výučby na škole,  

 publikačná činnosť učiteľov, tvorba učebných pomôcok, 

 účasť učiteľov na pedagogickom riadení školy prostredníctvom metodických a 
poradných orgánov, 

 absencia učiteľov, počet neodborne odučených vyučovacích hodín, 

 vedenie školy systematicky buduje učiteľskú knižnicu odbornou predmetovou a 
pedagogicko -psychologickou literatúrou. 

 

 
C - VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PROCES  A VÝSLEDKY ŠKOLY  

 

 počet neprospievajúcich žiakov, 

 úspešnosť žiakov, tried v štandardizovaných testoch, 

 počet žiakov prijatých na jednotlivé typy stredných škôl,  

 počet disciplinárnych priestupkov žiakov, učiteľov, 

 spokojnosť rodičov, žiakov, učiteľov s klímou školy, 

 ocenenie výsledkov školy v žiackych súťažiach,  

 kvalita vyučovacieho procesu (meracie nástroje - pozorovanie, rozhovory, 
dotazníky a iné), 

 maximálne využitie vyučovacieho a mimovyučovacieho času, 

 dodržiavanie pedagogických a didaktických cieľov, 



 spokojnosť rodičov a žiakov školy s dosahovanými výsledkami, 

 počet žiadostí o prestup na inú školu, 

 zrozumiteľné ciele, požiadavky, normy na správanie, hodnotenie práce žiakov, 
učiteľov, 

 uplatnenie miestnych zvláštností a tradícií v živote školy, 

 pravidelná a systémová spätná väzba o úrovni učebných výsledkov žiakov, 

 systém verejných uznaní a oceňovania práce učiteľov a žiakov, 

 využívanie tradícií školy pre výchovné pôsobenie (školské rituály, znaky 
príslušnosti), 

 imidž školy, súťaživosť so školami podobného typu, 

 podiel žiakov a rodičov na rozhodovaní školy, pláne úloh, analýzach 
dosahovaných výsledkov, 

 stupeň kooperácie vedenia  a učiteľov, rodičov, žiakov pri vytyčovaní úloh 
školy, 

 účasť a podpora rodičov aktivitám školy, 

 spontánne aktivity žiakov a ich záujmová činnosť, 

 efektivita výchovného a psychologického poradenstva, 

 práca s nadanými a talentovanými žiakmi, žiakmi zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, 

 
 
 

 
D -  EDUKAČNÉ  PROSTREDIE  ŠKOLY 

 

 priestorové vybavenie školy (kapacita, kvalita) ich rekonštrukcia a 
modernizácia, 

 materiálové vybavenie školy (učebné pomôcky a didaktická technika), 

 využívanie priľahlých priestorov v areáli školy,  

 využívanie didaktickej techniky, školskej  knižnice, zbierok  žiakmi, 

 bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a zamestnancov školy, 

 estetizácia prostredia školy a jej exteriérov, 

 kvalita pracovného  prostredia učiteľov a žiakov. 

 
 
2.6.3.1   Hodnotenie pedagogických pracovníkov 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého 
výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude 
využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne 
hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne 
hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal 
zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na 
tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov 
predmetových komisií, na plnenie časovo-tematických plánov, na úroveň práce 
triedneho učiteľa, na vedenie dokumentácie a pod. 

Ďalej na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným 
materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny 



s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, 
na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na 
kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky 
a údržbára. 

 Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijem 
tieto metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické 
testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov 
na vyšší stupeň školy a pod). 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 
vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a 
„otvorené hodiny“) 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

Oblasti a kritéria na ktoré sa zameriavame pri hodnotení pedagogických 
zamestnancov: 

 Proces vyučovania a učenia sa 

 Vzťahy, klíma v triede a v škole 

 Výsledky 

 Postoje 

 Profesijný rast učiteľa 

 Iné úlohy 

 Individuálne ciele a úlohy na nasledujúce obdobie 

 Návrh rozvoja na nasledujúce obdobie 

Výstupom z hodnotiaceho rozhovoru je Záznam z vedenia hodnotiaceho  

rozhovoru so zamestnancom, ktorý je samostatným dokumentom. 

 
2.6.3.2  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov považuje vedenie školy 
za prioritnú úlohu školy: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich 
kompetencií hlavne v oblasti cudzích  jazykov, schopností efektívne 
pracovať s IKT. 



 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského 
vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále 
sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej 
spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických 
zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie 
konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  
(inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky 
a príbuzných vied. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  
funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej 
komisie, knihovník atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností 
nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický 
výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 
dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), 
atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými 
materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  
multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti 
z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť 
pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu 
odborných  a metodických informácií prostredníctvom efektívneho 
informačného systému. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej, resp. 
 druhej atestácie. 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 
druhy vzdelávania sú vypracované podľa zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Plán kontinuálneho vzdelávania je vypracovaný 
na každý rok a tvorí samostatný materiál.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7   Začlenenie prierezových tém  
 

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza náš školský vzdelávací 
program tieto prierezové témy: 

 
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej  premávke 
Osobnostný a sociálny rozvoj  
Environmentálna výchova  
Mediálna výchova 
Multikultúrna výchova 
Ochrana života  a zdravia 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Regionálna výchova a tradičná kultúra  
 

 

2.7.1   Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej  premávke 
 
Všeobecná charakteristika a ciele 

V každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako 
chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo 
osobnej dopravy  a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj 
veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých 
účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, 
zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných 
situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a 
vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej 
premávke 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. 

 Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú  oblasť 
kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne 
rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

-       pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 
všeobecne 

        záväznými právnymi predpismi, 
-       sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a 

právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 
-       uplatňovať  zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar,  
cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod., 

-       spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 
bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej 
premávke v praktickom živote, 

-       schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 
-       schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej 

premávke, 



-       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. 

 
Realizácia 

Realizovať ju budeme formami ako sú besedy, prednášky, kvízy, súťaže, 
hry a praktický výcvik  na dopravnom ihrisku. Ten realizujeme v jarných 
mesiacoch na dopravnom ihrisku na Exnárovej ulici. Naša škola sa nachádza 
v centre mesta,  preto dopravná výchova hrá veľmi dôležitú úlohu a škola je 
zapojená aj do projektu Bezpečná škola.  
 

 

 2.7.2  Environmentálna výchova  

 
Všeobecná charakteristika a ciele 

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými 
predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním,  
etickou a výtvarnou výchovou.  

Cieľom je prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť 
chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 
prostredím  vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného 
prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, 
ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú 
im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim 
zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod. 

 
Realizácia 

Spôsoby realizácie. Deň Zeme, 22. apríl, si pripomíname formou besied, 
ekohier, podujatí v Horskom parku. Pri tejto príležitosti žiakov tiež zapájame do 
úpravy zelene a vysádzania stromčekov v areáli školy. V triedach realizujeme 
separovaný zber papiera. Pozornosť venujeme separovanému zberu plastových 
PET fliaš, pri ktorom si žiaci uvedomujú, aká dôležitá je ochrana prírody od tohto 
odpadu, s ktorým si príroda sama neporadí. Uplatňovaním tejto prierezovej témy 
vedieme žiakov k rozvoju osobnosti tak, aby boli schopní chápať, analyzovať a 
hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania 
zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi. Uplatňujeme ŠvP, LVVK, kurzy v ŠKD – 
lyžovanie, plávanie, korčuľovanie. 

 

2.7.3   Osobnostný  a sociálny rozvoj  
 

Všeobecná charakteristika a ciele 
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál 

žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. 
Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie 
osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. 
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.  Dôležité je, aby prierezová téma 
podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-
patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom 
je, aby žiak získaval a udržal si  osobnostnú integritu, pestoval kvalitné 
medziľudské vzťahy,  rozvíjať sociálne spôsobilosti  potrebné pre osobný 
a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj 
vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína 
všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní 
berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.  

 
Realizácia 

Tento ľudský potenciál žiakov budeme podporovať a rozvíjať najmä 
prostredníctvom diskusií na triednických hodinách. Na besedách so psychológom 
a príslušníkom polície sa budeme venovať otázkam agresivity, šikanovania a 
užívania návykových látok. V týždni boja proti drogám a boja za ľudské práva 
využijeme príspevky žiakov vo forme referátov. Na prevenciu využijeme 
spoluprácu s CVPP BA I. na Brnianskej ceste. Na hodinách budeme využívať 
modelové situácie a vhodné cvičenia k tejto závažnej téme. 

 
    

2.7.4  Ochrana života  a zdravia  

   
Všeobecná charakteristika a ciele 

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje 
prostredníctvom učebných predmetov najmä prírodoveda, vlastiveda, slovenský 
jazyk a literatúra a didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo 
v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana 
života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané 
na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte 
a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 
ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v 
ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie  
prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým 
orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a 
ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 
katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 
vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. 
Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a 
života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane 
a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť 
morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. 
Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 
odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných 
situáciách. 

Prierezovú tému napĺňa obsah : 
-          riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 



-          zdravotná príprava, 
-          pohyb a pobyt v prírode.  

 
Realizácia 

Ciele tejto prierezovej témy realizujeme prostredníctvom jednotlivých 
učebných predmetov, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania - 
didaktických hier na I. stupni v jarnom období. Praktické činnosti realizujeme v 
spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Hasičským záchranným zborom a 
políciou. Znalosti z tejto oblasti žiaci prezentujú aj na súťaži Hliadok mladých 
zdravotníkov. 

 

2.7.5   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 

Všeobecná charakteristika a ciele 
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 
prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov 
a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných 
predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. Naučia 
sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných 
a komunikačných technológií. 

 
Realizácia 

Realizácia tejto prierezovej témy sa napĺňa vo všetkých predmetoch. 
V priebehu školského roka sú vyhlasované školské súťaže na rozličné témy 
v tvorbe projektov s ich zverejnením v priestoroch školy. 

 

2.7.6  Mediálna  výchova 
 

Všeobecná charakteristika a ciele 
 
Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, 

postoje a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného 
zaobchádzania s médiami  je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy. 
Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:  

-     lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane 
veku sa v ňom orientovali, 

-     dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 
hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, 

-     dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť 
a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať, 

-     vedeli tvoriť mediálne produkty 
 

Realizácia 
Realizácia tejto prierezovej témy prebieha predovšetkým na hodinách 

etickej, náboženskej výchovy a informatickej výchovy. Prostredníctvom tvorby 
školského časopisu sa formuje správna orientácia vo výbere a používaní 
informácii. Každoročne sa uskutočňuje beseda s novinárom.  

 



2.7.7  Multikultúrna výchova  
 

Všeobecná charakteristika a ciele 
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na 

slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho 
etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna 
rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré 
sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne 
zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších 
a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti 
však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, 
ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 
prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj 
verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa 
budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli 
na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať 
rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna 
výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj 
poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej 
rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu 
a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná 
činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako 
spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj 
potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície 
ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich 
príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 
 
Realizácia 

Najviac sa využíva vo výchovných predmetoch a mimoškolských akciách 
(exkurzie, výlety, súťaže, jazykové pobyty, projekt Správaj sa normálne, a pod.) 
Naša škola má tradične niekoľko žiakov zo zahraničia. Poznanie ich kultúry, 
zvykov a ich začlenenie je úlohou pre spolužiakov. Spolupracujem s UNICEF na 
rozličných projektoch. 

 
2.7.8  Regionálna výchova a tradičná kultúra  

 
Všeobecná charakteristika a ciele 

 
Vo svojom obsahu sa 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. Základom našej kultúrnej 
identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, 
poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra. – kultúra, ktorú 
vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva.  

 
 
 



Realizácia 
Uvedenú prierezovú tému treba nenásilnou formou začleniť do vyučovania 

do viacerých predmetov prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, 
exkurzií, besied s významnými osobnosťami obce, so spisovateľmi.  

Zapájanie žiakov do recitačných súťaží - Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky 
Maťko, účasť na literárnych súťažiach - Rozprávkové vretienko, Prečo mám rád 
Slovensko, Európa v škole a pod. Aktívne sa zúčastňovať regionálnej súťaže 
„Poznaj svoje mesto“. 
 

 
 
Zaradenie prierezových tém do osnov jednotlivých predmetov: 
 
 

 

 

 

3.   Školský učebný plán 
 

Školský učebný plán je zameraný na posilnenie vyučovania cudzích 
jazykov, nakoľko škola sa dlhodobo profiluje ako jazyková základná škola. Už pri 
zápise ponúkame možnosť výberu z dvoch jazykov a to anglického a nemeckého. 
Zavedením voliteľného predmetu Tanečná výchova posilňujeme vzťah k pohybu. 
Daný predmet sme sa rozhodli vyučovať aj z dôvodu vhodných materiálnych 
a personálnych podmienok. Pridané hodiny sú aj v slovenskom jazyku, 
matematike, vlastivede a prírodovede tak, aby profil absolventa primárneho 
vzdelávania ISCED 1 bol komplexný a umožnil žiakom plynulý prechod na nižšie 
primárne vzdelávanie ISCED 2 (II. stupeň ZŠ).    
 

PRIEREZOVÉ TÉMY (TEMATIKY) ZARADENIE V OSNOVÁCH PREDMETOV 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA 

K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 
 

SJL, ANJ ,  VLA, ETV,  VYV,  TEV, 
INV 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  SJL, ANJ ,  VLA, PRI, ETV,  VYV,  
TEV 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ SJL, MAT, ANJ ,  VLA, PRI, ETV,  
VYV,  TEV, PRV, NAV, HUV, INV 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
 

SJL, MAT, ANJ ,  VLA, PRI, ETV,  
VYV,  TEV, PRV, NAV 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 
SJL, MAT, ANJ ,  VLA, PRI, ETV,  
VYV,  PRV, NAV, INV 

MEDIÁLNA VÝCHOVA SJL, ANJ , VLA, ETV,  VYV, INV 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA SJL, ANJ , VLA, PRI, ETV,  NAV, 
HUV, INV 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 

KULTÚRA 
SJL, ANJ , VLA, ETV,  NAV, HUV, 
INV 



Prehľad vzdelávacích oblastí, predmetov a ich časová dotácia. 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín + voliteľné hodiny 
Hodiny spolu 
1.-4. ročník 

Jazyk a komunikácia 

 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

1. roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. povinné voliteľné 

 
9 

 
6 + 2 

 
6 + 2 

 
6 + 2 

26 6 

Anglický jazyk 2 3 3 3 6 5 

Matematika  a práca 
s informáciami 

Matematika  4 4 3 + 2 3 + 2 14 4 

Informatika  1 1 1 3  

Človek a príroda 

Prvouka 1      

Prírodoveda  1 1 + 1 1 3 1 

Vlastiveda  1 1 1 + 1 3 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 
náboženská 
výchova  

1 1 1 
 
   1 

 
4  

Človek a svet práce 
Pracovné 
vyučovanie 

   1 1  

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 1 1 1 4  

Hudobná výchova  1 1 1 1 4  

Zdravie a pohyb Telesná výchova  2 2 2 2 8  

Spolu  20 + 2 18 + 5 20 + 5 21 + 5 76 17 

 
Poznámky: 

1. Voliteľné hodiny Štátneho vzdelávacieho programu použije škola na 
dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Hodiny sú pridelené na 
posilnenie povinných učebných predmetov (červené písmo), resp. na 
vytvorenie voliteľných predmetov (modré podfarbenie). 

2. Pri prestupe žiaka zistíme, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa 
žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečíme zosúladenie jeho 
vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom 
spravidla v priebehu jedného roka. 

3. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. 
 

4. Triedy sa delia na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v 
zmysle platnej legislatívy. Delenie tried na skupiny v jednotlivých predmetoch 
je v školskom roku 2015/2016 nasledujúce: 
 

Anglický jazyk –     1. A – 24 detí - 2 skupiny     
                               1. B – 25 detí - 2 skupiny    
                               1. C – 25 detí - 2 skupiny                                  
                               2. A – 18 detí - 2 skupiny 
   2. B – 23 detí – 2 skupiny 

2. C – 23 detí - 2 skupiny                                  
              3. A – 17 detí - 2 skupiny  

                       3. B,C – 42 detí - 4 skupiny                                 
4. A – 22 detí - 2 skupiny  

                               4. B,C – 44 detí - 5 skupín  



 
Etická výchova / Náboženská výchova  

1. A,B,C – 74 detí - 3 skupiny/2 skupiny 
2. A,B,C – 64 detí - 3 skupiny/2 skupiny 

                                3. A,B,C – 60 detí - 3 skupiny/2 skupiny 
   4. A,B,C – 66 detí - 3 skupiny/2 skupiny 

 
Informatická výchova  

2. A – 18 detí - 1 skupina  
                               2. B – 23 detí - 2 skupiny  
                               2. C – 23 detí - 2 skupiny  

3. A – 17 detí - 2 skupiny  
                               3. B – 21 detí - 2 skupiny  
                               3. C – 21 detí - 2 skupiny  

4. A – 22 detí - 2 skupiny  
                               4. B – 22 detí - 2 skupiny  

4. C – 22 detí - 2 skupiny 
 


