
   

Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inovovaný  
školský vzdelávací program 

 
 
 
 
 
 

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTTO: 

 
Nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že ten druhý ma chápe, 

že mi rozumie a prijíma ma takého, aký som. 

 (Miron Zelina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

ZŠ Výčapy - Opatovce 
stupeň vzdelania primárne 

vzdelávanie 

nižšie stredné 

vzdelávanie  

dĺžka štúdia 4 roky 5 rokov 
vyučovací jazyk slovenský 
študijná forma denná 

druh školy verejná 
 



 
 

Predkladateľ 

Názov školy 

 

Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 

Adresa 

 

951 44 Výčapy-Opatovce 185 

IČO 

 

37865579 

Riaditeľka školy 

 

Mgr. Mária Civáňová 

Koordinátor pre 

tvorbu iŠkVP 

Mgr. Mária Civáňová 

 

Kontakty 

 

037/7795108 

m.civanova@centrum.sk 

 

Zriaďovateľ 

Názov  

 

Obec Výčapy-Opatovce 

Adresa 

 

Výčapy-Opatovce  

Starosta obce 

 

Ing. Jozef Holúbek 

Kontakty 

 

starosta@vycapyopatovce.sk 

037/7795901 

 

Platnosť dokumentu 

Platnosť dokumentu 

od: 

1. 9. 2016 

 

Pečiatka a podpis 

riaditeľky školy 

Mgr. Mária Civáňová 

 

 

Prerokovali:  

Pedagogická rada 

ZŠ Výčapy-Opatovce 

 

dňa: 30. 8. 2016  

Rada školy 
predsedníčka 

 

dňa: 31. 8. 2016 

podpis: 

Zriaďovateľ 
Obec Výčapy-Opatovce  

Ing. J. Holúbek 

 

 

dňa: 31. 8. 2016 

podpis: 

 

 



 

Záznamy o platnosti a revidovaní 
Platnosť/revidovanie dátum obsah zmien a úprav 

Platnosť iŠkVP od          1. 9. 2016  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

 
 

1. Všeobecná charakteristika školy 

    1. 1  Všeobecné informácie o škole 

    1. 2  Charakteristika žiakov 

    1. 3  Charakteristika pedagogického zboru 

    1. 4  Organizácia prijímacieho konania 

    1. 5  Dlhodobé projekty 

    1. 6  Spolupráca s rodičmi a s inými partnermi školy 

    1. 7  Materiálno-technické podmienky školy 

    1. 8  Škola ako životný priestor 

    2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

    2. 1  Ciele výchovy a vzdelávania 

    2. 2  Zameranie školy a stupne vzdelania 

           2. 2. 1 SWOT analýza školy 

           2. 2. 2 Zameranie školy a stupne vzdelania  

    2. 3  Profil absolventa 

    2. 4  Pedagogické stratégie školy 

           2. 4. 1 Pedagogické stratégie v realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 

           2. 4. 2 Pedagogické stratégie v mimoškolskej činnosti 

           2. 4. 3 Pedagogické stratégie v iných oblastiach 

    2. 5  Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie pre žiakov so ŠVVP  

           2. 5. 1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

           2. 5. 2 Výchova a vzdelávanie žiakov zo  sociálne znevýhodneného prostredia 

           2. 5. 3 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 

    2. 6  Vzdelávacie oblasti a prierezové témy 

    2. 7  Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

    2. 8  Povinné personálne zabezpečenie 

    2. 9  Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

    2. 10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

  3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia    

     3. 1  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

     3. 2  Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

     3. 3  Hodnotenie školy 

  4. Školský učebný plán 

  5. Učebné osnovy 

      1. ročník – od 1. 9. 2015 

      2. ročník – od 1. 9. 2016 

      3. ročník – od 1. 9. 2017 

      4. ročník – od 1. 9. 2018   

           

 

Nájdete na : www.zsvycapyopatovce.edupage.sk 

 

 

 

 



1. Všeobecná charakteristika školy 

 

 1. 1  Všeobecné informácie o škole 

 
             Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 je plnoorganizovaná základná škola s právnou subjektivitou 

od 1. mája 2002. Poskytuje primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie a vzdelávanie pre žiakov s 

ľahkým a stredným mentálnym postihnutím, variant A a variant B. Zriaďovateľom je Obec Výčapy-Opatovce. 

Budova ZŠ je jeden objekt v tvare písmena U, zložený zo staršej a novšej časti, budova je jednoposchodová.  

          Priemerný počet žiakov v uplynulých školských rokoch bol od 231 do 250 žiakov. Žiaci sa vzdelávajú 

v 12 – 14  bežných triedach a v 2 špeciálnych triedach. V triedach pre intaktných žiakov sa vzdeláva priemerne 

225 žiakov a v 2 špeciálnych triedach priemerne  10 žiakov. Pre žiakov primárneho vzdelávania sú zriadené  

3 oddelenia školského klubu detí podľa záujmu detí. Činnosť ŠKD prebieha v bežných triedach na 1. stupni 

ZŠ, priestorové podmienky nám nedovoľujú organizovať činnosť ŠKD v osobitných priestoroch. V škole je 

zriadená malá telocvičňa, školská výdajňa jedla, školská knižnica, žiacka kuchynka a dielne. 

            Rekonštrukciou nadobudli priestory školy nový, čistý a pekný vzhľad. Okrem bežných tried máme 

zriadené 2 počítačové  učebne, 1 tabletovú učebňu, 1 učebňu s interaktívnou tabuľou pre primárne vzdelávanie 

a žiakov ŠKD,  odbornú učebňu pre žiakov so ŠVVP, jazykové laboratórium, prírodovednú učebňu, kuchynku 

a dielne. V odborných učebniach sú umiestnené interaktívne tabule, dataprojektory a notebooky. Bola 

zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení a oplotenia školy. V areáli školy sa nachádza multifunkčné 

obecné ihrisko, ktoré škola využíva v čase vyučovania telesnej a športovej výchovy a v čase činnosti 

športových záujmových útvarov.  

       

  1. 2   Charakteristika žiakov 

 

         ZŠ Výčapy-Opatovce je spádovou školou pre obec Výčapy-Opatovce a obec Ľudovítová, druhý stupeň 

ZŠ aj pre obec Jelšovce. Záujem o ZŠ je aj zo strany rodičov aj z Koniaroviec, Horných a Dolných 

Lefantoviec, z Nových Sadov, z Nitry – Dražoviec, z Nitry, príp. z ďalších okolitých obcí. Žiaci dochádzajú 

z okolitých obcí do ZŠ Výčapy-Opatovce autobusom – medzimestskou dopravou.  

Národnostné zloženie našich žiakov: slovenská národnosť. 

Štruktúra žiakov školy: bežné triedy - intaktní žiaci, žiaci so ŠVVP, špeciálne triedy - žiaci s ľahkým a 

stredným mentálnym postihnutím. Prehľad počtu žiakov v ZŠ Výčapy-Opatovce v rokoch 2004 – 2015: 

2004/2005     258 žiakov 

2005/2006   254 žiakov 

2006/2007   263 žiakov 

2007/2008   264 žiakov 

2008/2009   267 žiakov 

2009/2010   263 žiakov 

2010/2011   267 žiakov 

2011/2012   252 žiakov 

2012/2013   233 žiakov 

2013/2014   237 žiakov 



2014/2015   231 žiakov  

2015/2016  221 žiakov 

2016/2017  230 žiakov 

 

         Špecifikom školy je kvalitná každodenná starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením, s ktorou 

máme dlhoročné skúsenosti. V našej škole pracujú 3 špeciálne pedagogičky –  dve sú triedne učiteľky 

špeciálnych tried a jedna pracuje ako  školská špeciálna pedagogička. Školská špeciálna pedagogička 

poskytuje každodenný servis žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a realizuje 

konzultácie pre žiakov, pedagógov a rodičov žiakov z celého regiónu.  

               Pekné úspechy dosahujú  žiaci v predmetových olympiádach a súťažiach. Vyberáme: 1. miesto v 

dekanátnom i v diecéznom kole biblickej olympiády, 4. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády, 

6. miesto v celoslovenskom kole v atletike, 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Svätoplukovo 

kráľovstvo ožíva, 1. miesto v okresnom kole olympiády zo SJL, 3. miesto v krajskom kole olympiády zo SJL 

, 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády, 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, 

úspešnosť v krajskom kole dejepisnej olympiády, 1. miesto v celoslovenskej tanečnej súťaži  a mnohé iné 

úspechy v olympiádach, vo vedomostných, umeleckých, tanečných i športových súťažiach. Krásne úspechy v 

súťažiach dosahujú aj žiaci špeciálnych tried, dokonca aj na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni. Úspechy 

našich žiakov prezentujeme na webovej stránke školy www.zsvycapyopatovce.edupage.org. 

        Škola poskytuje žiakom bohatú športovú prípravu, tanečnú prípravu a množstvo rôznorodých 

záujmových útvarov. Organizujeme každoročne pre žiakov plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik, školu v 

prírode, odborné exkurzie po Slovensku i do zahraničia a školské výlety. Našu školu navštevujú aj známe 

osobnosti vedy a kultúry, v období rokov 2013 – 2016  to boli napr. slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek, 

spisovateľka Oľga Feldeková, hudobníčka a speváčka Katka Feldeková, legenda slovenskej populárnej hudby 

Pavol Hammel, poslanec NR SR – ochranca životného prostredia Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., riaditeľ 

Centra environmentálnych aktivít Mgr. Richard Medal z Trenčína, vedúca osobnosť RND Stanislav Štepka, 

herečka RND Maruška Nedomová a  herec a manažér RND Ladislav Hudáček.  

      

  1. 3   Charakteristika pedagogického zboru 
 

PRIEMERNÝ POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV – 25 

Učitelia: 22        Vychovávatelia: 3          

Z toho: riaditeľka školy  

             zástupca riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie a ŠKD 

             zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie  

             učitelia pre 1.stupeň – 6 

             učitelia pre 2.stupeň – 9 

             učitelia NAV – 0,6 

             špeciálne pedagogičky – 3 

             vychovávatelia – 3 



PRIEMERNÝ POČET ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV – 0,5 

              školský špeciálny pedagóg  - 0,5  

               školský psychológ – spolupráca s poradenskými zariadeniami v Nitre a v Topoľčanoch 

Všetci zamestnanci sú kvalifikovaní. 

Neodborne sa vyučujú predmety: biológia, dejepis, geografia, technika. 

Pedagogickí zamestnanci školy – pedagogická rada, aprobácie  

1. Mgr. Mária Civáňová                SJL – DEJ 

2. Mgr. Zuzana Kijácová                MAT - BIO 

3. Mgr. Jozef Janči                          1. stupeň  

4. Mgr. Lýdia Molnárová                1. stupeň 

5. Mgr. Andrea Billíková                1. stupeň 

6. Mgr. Patrícia Halászová              1. stupeň  

7. Mgr. Andrea Némethová             1. stupeň 

8. Mgr. Katarína Kapustová             1. stupeň 

9. PaedDr. Gabriela Lieskovcová     FYZ - CHEM 

10. Mgr. Valéria Holeková                 MAT - FYZ            

11. Mgr. Katarína Kondelová             SJL - ETV 

12. PaedDr. Mária Billiková               1. stupeň - ANJ  

13. Mgr. Ľubica Arpášová                   SJL - OBN  

14. PhDr. Ľudmila Vihnyárová            FIL – KUL - ANJ 

15. Mgr. Martina Nergešová                1. stupeň - NEJ 

16. Mgr. Eva Veseličová                     špeciálna pedagogika  

17. Mgr. Katarína Janjuševic´             špeciálna pedagogika  

18. Mgr. Michal Práznovský               INF – FYZ, správca siete 

19. Mgr. Vlasta Vlčková                     pedagóg pre žiakov, špeciálna pedagogika 

20. Mgr. Henrieta Lenártová                NAV - ETV 

21. ThLic. Peter Brenkus                     NAV 

22. Mgr. Zuzana Mikušová                 1. stupeň ZŠ 

ŠKD 

1. Mgr. Daniela Cigáňová                                                 vychovávateľstvo, pedagogika 

 

2. Mgr. Zuzana Kunová                                                    vychovávateľstvo, pedagogika  

 

3. Edita Koprdová                                                              vychovávateľstvo 



 

Nepedagogickí zamestnanci :  

1. Mgr. Michal Práznovský - správca siete 

2. Alžbeta Práznovská - ekonomická zamestnankyňa  

3. František Tóth -  školník - kurič  

4. Renáta Jančovičová - upratovačka  

5. Monika Kondelová -  upratovačka  

6. Viera Machová – upratovačka, 50%   

 

Vnútroškolské funkcie v školskom roku 2016/2017 :  

Výchovný poradca – Mgr. Katarína Kondelová 

Koordinátorka prevencie -   Mgr. K. Kondelová                

Koordinátorka aktivít žiackeho parlamentu -  Mgr. M. Nergešová  

Koordinátorky  environmentálnej výchovy   -  Mgr. A. Némethová – 1. stupeň  

                                                                           PaedDr. G. Lieskovcová – 2. stupeň    

Koordinátorky  projektu „Zdravá škola“ -  Mgr. K. Kapustová, PhDr. Ľ. Vihnyarová, PhD. 

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu -  Mgr. Ľ. Arpášová 

Koordinátori dní otvorených dverí – Mgr. Z. Kijácová, Mgr. J. Janči 

Koordinátor projektovej činnosti – Mgr. M. Práznovský 

Koordinátor iŠkVP – Mgr. M. Civáňová 

Koordinátor kurzu korčuľovania a plaveckého kurzu -  Mgr. J. Janči 

Koordinátorka školy v prírode  – Mgr. A. Némethová 

Koordinátorky estetizácie školy: 1. stupeň – všetci, Mgr. P. Halászová, Mgr. D. Cigáňová 

                                                     2. stupeň – Mgr. M. Nergešová, PaedDr. M. Billiková 

Koordinátorka školskej knižnice – Mgr. V. Vlčková 

Koordinátorka testovaní: Mgr. Zuzana Kijácová  

Správca webovej stránky školy - Mgr. M. Práznovský 

Zástupca zamestnancov v otázkach BOZP – Mgr. J. Janči 

Prededníčka ZO OZ – Mgr. Ľ. Arpášová 

Vedenie školskej kroniky – Mgr. D. Cigáňová 

Objednávky časopisov, správca učebnicového fondu – Mgr. J. Janči 

Koordinátor zberov – Mgr. J. Janči 

Bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba – Mgr. I. Mihálik 

Školský časopis – Mgr. Ľ. Arpášová 

Vedúca účelového cvičenia – Mgr. Z. Kijácová 

Výchovná komisia: 

Mgr. Mária Civáňová, riaditeľka školy 



Mgr. Zuzana Kijácová, zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Jozef Janči, zástupca riaditeľky pre primárne vzdelávanie a ŠKD 

Mgr. Katarína Kondelová, výchovná poradkyňa 

triedny učiteľ žiaka, ohľadom ktorého zasadá výchovná komisia 

 Vedúci metodických orgánov – metodické združenia, predmetové komisie :  

Mgr. Andrea Némethová    -    ved. MZ I.st. 

Mgr. Valéria Holeková   -    ved. PK prírodovedných predmetov  

Mgr. Ľubica Arpášová   -     ved. PK spoločenskovedných predmetov  

Mgr. Martina Nergešová  -    ved. PK výchovných predmetov 

PaedDr. Mária Billiková -    ved. PK CUJ  

Mgr. Katarína Kondelová  -  ved. PK SJL  

Mgr. Vlasta Vlčková           -  ved. MZ špeciálnych pedagógov 

Mgr. Daniela Cigáňová      -  ved. MZ ŠKD 

 

názov poradného orgánu predseda členovia 

Gremiálna rada 

 

riaditeľka školy zástupcovia riaditeľky školy 

výchovný poradca 

 

Pedagogická rada 

 

riaditeľka školy všetci pedagogickí pracovníci 

Pracovná porada 

pedagogických pracovníkov 

riaditeľka školy všetci pedagogickí pracovníci 

Pracovná porada 

nepedagogických pracovníkov 

riaditeľka školy prevádzkoví pracovníci 

Predmetová komisia 

spoločenskovedných predmetov 

Mgr. Ľ. Arpášová Mgr. M. Civáňová 

PaedDr. G. Lieskovcová 

PhDr. Ľ. Vihnyarová 

Mgr. H. Lénartová 

Mgr. J. Janči 

Predmetová komisia 

prírodovedných predmetov 

a informatiky 

Mgr. V. Holeková Mgr. Z. Kijácová 

Mgr. M. Práznovský 

PaedDr. G. Lieskovcová 

Predmetová komisia slovenského 

jazyka 

Mgr. K. Kondelová Mgr. M. Civáňová 

Mgr. Ľ. Arpášová 

Predmetová komisia  

cudzích jazykov 

PaedDr. M. Billiková PhDr. Ľ. Vihnyarová, PhD. 

Mgr. M. Nergešová 

Mgr. P. Halászová 



Predmetová komisia výchovných 

predmetov 

 

Mgr. M. Nergešová  Mgr. K. Kapustová 

Mgr. A. Némethová 

Mgr. K. Kondelová 

Mgr. A. Billíková 

Mgr. Ľ. Arpášová 

PaedDr. G. Lieskovcová 

Mgr. M. Práznovský 

Mgr. Z. Mikušová 

Metodické združenie pre 1. st. 

 

Mgr. A. Némethová Mgr. J. Janči 

Mgr. K. Kapustová 

Mgr. A. Billíková 

Mgr. L. Molnárová 

Mgr. P. Halászová 

Mgr. E. Veseličová 

Mgr. Z. Mikušová 

Metodické združenie ŠKD Mgr. D. Cigáňová 

 

Mgr. J. Janči 

E. Koprdová 

Mgr. Z. Kunová 

Metodické združenie 

špeciálnych pedagógov 

Mgr. V. Vlčková Mgr. E. Veseličová 

Mgr. K. Janjuševic - MD 

Výchovná komisia 

 

riaditeľka školy zástupca riaditeľky pre 

primárne vzdelávanie a ŠKD, 

zástupkyňa  riaditeľky pre nižšie 

stredné vzdelávanie, 

výchovná poradkyňa, 

triedny učiteľ žiaka 

Dohľad nad otázkami BOZP  Mgr. J. Janči 

Zamestnanecký dôverník 

Predsedníčka OZ 

 Mgr. Ľ. Arpášová 

Výchovná poradkyňa   Mgr. K. Kondelová 

Bezpečnostný technik 

/BOZP, PO, PZS/  

 Mgr. Ivan Mihálik 

MZ a  PK sa stretávajú priemerne päťkrát do roka. Ich stretnutia dokumentujú zápisnice zo zasadnutí PK 

a MZ, ktoré tvoria dokumentáciu školy.  Pred začiatkom školského roka na 1. zasadnutí PK vedúci PK, MZ  

spolu s členmi prijmú plán PK, MZ.V plánoch sú určené  o. i. termíny zasadnutí  MZ a PK a systém 

hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch.  Na posledných stretnutiach MZ a PK   je vyhodnotená práca 

všetkých šlenov MZ,  PK a sú prijaté opatrenia pre budúci školský rok. Na zasadnutiach MZ a PK sa analyzujú 

výsledky a  stanovia ciele, hlavné úlohy,  riešia sa výchovno-vyučovacie problémy a predkladajú návrhy 



riaditeľke školy. Škola intenzívne spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (preventívne programy k správaniu, k výchove k manželstvu a rodičovstvu, k závislostiam, 

k voľbe povolania,  k poruchám učenia a správania...). Na konci kalendárneho roka zasadá inventarizačná 

komisia, vyraďovacia a likvidačná komisia. V auguste zasadá komisia ku komisionálnym skúškam. Ostatné 

poradné orgány zasadajú podľa potreby. 

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov – stav k 31. 8. 2016 

 

        meno pedagóga                       druh vzdelávania/téma                       ___dátum ukončenia___ 

1.   Mgr. M. Civáňová -  a/ aktualizačné:  Interaktívna tabuľa v práci učiteľa              21.2.2011 

                                        b/ aktualizačné: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne             23.5.2011 

                                        c/ aktualizačné: Využívanie IKT v práci učiteľa                   23.10.2011 

                                        d/ tvorivá činnosť – tvorba pracovného zošita 

                                           pre žiakov 7. roč. Hravá slovenčina – spoluautorka          28. 8. 2012     

                                        e/ tvorivá činnosť – tvorba pracovného zošita 

                                         pre žiakov 5. roč. Hravá slovenčina – spoluautorka            31. 5. 2013 

                                               f/ funkčné – Riadenie školy a školského zariadenia  -    od 16. 1. 2014  

                                                                                                                                        do 28. 9. 2015 

     2.   Mgr. Z. Kijácová -  a/  aktualizačné: Interaktívna tabuľa v práci učiteľa                21.2.2011 

                                      b/  aktualizačné: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne             23.5.2011 

                                      c/  publikačná činnosť: Projektové vyučovanie 

                                           v predmete biológia                                                               28. 8.2012 

                               d/ špecializačné: Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 14. 6. 2013  

                                      e/ funkčné: Riadenie školy a školského zariadenia                  od 16. 1. 2014 

                                                                                                                                        do 28. 9. 2015  

                                      f/ aktualizačné: Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 

                                                                                                                                                       2015 

3.   Mgr. J. Janči            -  a/ aktualizačné: Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho     

                                                vzdelávania                                                                           30. 11. 2010    

                                          b/ aktualizačné : Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni    

                                                                                                                                                  16. 9. 2011  

                                          c/ aktualizačné: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou 

                                             školských vzdelávacích programov                                        31. 10. 2011                                     

                                          d/ funkčné: Riadenie školy  a školského zariadenia                    7. 11. 2012                                             

                              e/ kvalifikačné – Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov1.stupňa ZŠ na úroveň  

                                              A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením   

                                              kvalifikácie na vyučovanie CJ /NEJ/                                         3. 5. 2013 



                                          f/ inovačné:  Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov TSV                     8. 4. 2015 

4.  Mgr. K. Kondelová -  a/ špecializačné : Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT  

                                                                                                                                               10. 9. 2011 

                                         b/ špecializačné : Výchovný poradca                                                     2015 

                                         c/ inovačné: Aktivizujúce metódy vo výchove                             24. 8. 2015 

                                         d/ aktualizačné: Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné    

                                             vzdelávanie                                                                                 15. 6. 2015 

5.  Mgr. M. Nergešová  - a/ špecializačné : Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT  

                                                                                                                                                8. 12. 2012  

                                          b/ aktualizačné: Využitie prvkov ľudového umenia edukačnom     

                                             procese výtvarnej výchovy                                                        21. 6. 2014                                  

                                       c/ aktualizačné: Stratégie vyučovania a učenia sa cudzieho  jazyka  14. 6. 2015                          

6.  Mgr.  A. Billíková     -  a/ kvalifikačné – Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov1.stupňa ZŠ na  

                                           úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ  

                                           s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ /NEJ/                         3. 5. 2013 

                                                                                

7. PhDr. Ľ. Vihnyárová -  a/ absolvovanie rozširujúceho štúdia –   anglický jazyk a literatúra                                                                      

                                                                                                                                                   1. 6. 2012 

8. PaedDr. M. Billiková  -  a/ inovačné: Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

                                              predmetov v základnej škole – teoretický modul                    6. 11. 2014 

                                           b/ inovačné: Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

                                              predmetov v základnej škole – praktický modul                     12. 5. 2016   

                                     c/ aktualizačné: Zvyšovanie kvality výučby anglického jazyka  2.stupeň  2015  

                                     d/ aktualizačné: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách        28. 1. 2016           

                                     e/ aktualizačné: Školské projekty a partnerstvá cez internet            10. 11.2015                         

9. Mgr. Ľ. Arpášová – a/ aktualizačné: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti  informačno-     

                                           komunikačných technológií pre začiatočníkov                       11. 12. 2010 

                                          b/ inovačné: Inovácie vo vzdelávaní cvičných  

                                         pedagogických  zamestnancov vybraných predmetov                5. 6. 2013 

                                          c/ aktualizačné: Vytváranie pozitívnej klímy v školách a  

                                           školských zariadeniach formou sociálneho dialógu                   24. 4. 2014 

                                          d/ tvorivé aktivity: Vplyv rodinného prostredia na výber budúceho partnera 

                                                                                                                                                4. 5. 2015 

                                          e/ aktualizačné: Finančná gramotnosť do škôl                            18. 5. 2015 

10. Mgr. V. Vlčková    -   a/ aktualizačné: Uplatnenie osobnostného, sociálneho,        

                                              morálneho rozvoja vo vyuč. procese                                        29. 8. 2013 

                                         b/ aktualizačné: Využitie IKT v práci učiteľa                                 3. 9. 2013 



                                         c/  aktualizačné: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách  2. 9. 2013             

                                         d/  aktualizačné: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne               24. 9. 2013                                              

                           e/  aktualizačné: IKT v predmetoch výtvarná výchova a výchova umením    14. 9. 2013   

                           f/ aktualizačné: Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 30.10.2013 

                                         g/  aktualizačné: Práca v školskej knižnici                                        25. 6. 2014 

                                         h/  aktualizačné: informačno-komunikačné zručnosti pedagogických  

                                             zamestnancov a odborných zamestnancov                                  19. 9. 2014 

                                          i/ aktualizačné: Empatické laboratórium                                         6. 10. 2014 

                                          j/ aktualizačné: Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi        4. 2. 2015 

11. Mgr. K. Janjušević  -  aktualizačné:  a/ Uplatnenie osobnostného, sociálneho, morálneho 

                                          rozvoja vo vyuč. procese                                                                   29. 8. 2014 

                                          b/ Využitie IKT v práci učiteľa                                                           3. 9. 2013      

                                          c/ Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách                                 2. 9. 2013                                      

                                          d/ Učiť moderne, inovatívne, kreatívne                                             12. 9. 2013    

                                          e/ IKT v predmetoch VV a VU                                                          14. 9. 2013   

                                          f/ Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese          29.8.2013 

                                          g/ Využitie prvkov ľudového umenia na hodinách VYV                            2013 

12. Mgr. M. Práznovský –  a/ inovačné: Modernizácia vyučovania využitím nástrojov  

                                          geografických informačných systémov v sekundárnom vzdelávaní       26. 6. 2013      

                                          b/ aktualizačné: Využívanie školského informačného systému vo  

                                            výchovnovzdelávacom procese                                                            28. 10. 2013 

                                          c/ aktualizačné: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou škol- 

                                            ských vzdelávacích programov – frekventanti                                      12. 3. 2014 

                                          d/ inovačné: Polytechnická výchova v predmete technická výchova na 2.  

                                             stupni  základných škôl.                                                                        22. 8. 2015 

                                           e/ aktualizačné: prípravné atestačné vzdelávanie                                             2016      

  13. Mgr. P. Halászová – a/ kvalifikačné – Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov1.stupňa ZŠ  

                                             na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ  

                                            s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ /ANJ/                         11. 5. 2013 

                                               b/ inovačné: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese                    18. 5. 2015 

                                               c/ aktualizačné: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka       2015            

       14. Mgr. D. Cigáňová – a/ inovačné: Aktivizujúce metódy vo výchove - AMV projekt       19. 9. 2015 

                                              b/ aktualizačné: Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických  

                                                  zamestnancov                                                                                 28. 10. 2015 

                                              c/ aktualizačné: prípravné atestačné  vzdelávanie                                        2016  

            

               



                                                                             

15. Mgr. V. Holeková – a/ aktualizačné: Metódy a formy práce v predmetoch pracovné vyučovanie,    

                                            svet práce a technika                                                               12. 1. 2012 

                                   a/ aktualizačné: Finančná gramotnosť do škôl                                18. 5. 2015 

                                  b/ aktualizačné: Učíme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky  

                                                                                                                                                  17. 9. 2015 

16. PaedDr. G. Lieskovcová - a/ aktualizačné: Polytechnická výchova v predmete chémia na druhom  

                                                  stupni   základných škôl.                                                            máj  2015  

                                                 b/ aktualizačné: prípravné atestačné vzdelávanie                               2016 

17. Mgr. E. Veseličová  - a/ inovačné: Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní         22. 3. 2016 

                                         b/ inovačné: Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 

                                                                                                                                                    31. 3. 2016 

                                         c/ aktualizačné: Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci  

                                             učiteľa                                                                                            31. 3. 2016 

                                         d/ aktualizačné: Dosahovanie psychickej odolnosti , zvládanie stresu  

                                            a syndrómu vyhorenia učiteľa                                                        15. 2. 2016 

                                         e/ aktualizačné: Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa  

                                                                                                                                                     9. 3. 2016 

18. Mgr. Z. Mikušová – a/ špecializačné: Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT   29.6. 2013 

               

                  

 

       POŽADOVANÉ:  

Pedagógovia – inovačné, aktualizačné – IKT, tablety, prírodovedné predmety, projekty, polytechnická 

výchova, cudzie jazyky, čitateľská gramotnosť, sebapoznanie a rozvoj učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plán kontinuálneho vzdelávania 

 
1. Legislatívne východiská 

 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ 

stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho 

pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z 

§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon).  

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch 

a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní. 

 

2. Ciele 

 

Hlavný cieľ 

  

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a 

odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom 

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

praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť 

pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce 

vedúceho pedagogického zamestnanca.  

Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov. 

 

1. Adaptačné vzdelávanie umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska 

absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných 

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

 

2. Aktualizačné vzdelávanie poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných 

kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa 

získavajú kredity.  

 

3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie 

potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za 

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

nezískavajú.  

 

4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností.  

Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia , 

koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, 



napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista 

na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, 

koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, 

supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad 

koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú 

kredity.  

 

5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.  

 

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca 

riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento 

typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

 

6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

 

Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali  

vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom 

študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad pre 

príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:  

 

a. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, 

(ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,  

 

b. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a 

špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú 

činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo 

žiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,  

 

c. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.  

 

Základná škola , Výčapy – Opatovce 185 poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať 

inovačné postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo 

odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, 

metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej 

praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-

preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo 

spoluautorstvo sa priznávajú kredity.  

 

Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 umožní pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať 

vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti v cudzom jazyku – anglickom , 

nemeckom. 

 

3. Situačná analýza 

 



Definícia situácie v škole –  zamestnáva kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí 

sa pravidelne zúčastňovali priebežného odborného vzdelávania a v nasledujúcom období absolvujú, podľa 

individuálneho zaradenia, adekvátne formy kontinuálneho vzdelávania. 

 

Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do jednotlivých 

kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho odborného rastu sa javí ako 

dominantná úloha školského zariadenia, pričom je deklarovaná snaha rešpektovať individuálne potreby 

a možnosti konkrétneho zamestnanca. 

 

4. Profilácia školy 

 

Škola sa profiluje na vyučovanie cudzích jazykov, informatiky, využívanie IKT v predmetoch, na návrat 

k prírode a k tradíciám, vyučovanie žiakov zdravotne znevýhodnených . V oblasti starostlivosti o žiakov 

zo  sociálneho znevýhodného  prostredia zabezpečujeme matriálno-personálne podmienky so zreteľom 

na pomoc zo strany psychologickej a sociálnej starostlivosti. Vychádzajúc z vylepšených podmienok pre 

šport / multifunkčné ihrisko/ a z POP umožňujeme hlavne voľnošportovými aktivitami športovanie 

mladých ľudí v areáli školy.    

 

5. Plán  kontinuálneho vzdelávania  

 

Plán kontinuálneho vzdelávania je každoročne vypracovaný na základe podkladov legislatívy, zahrnutej 

v nasledujúcich dokumentoch: 

 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a 

atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 

6.   Priority ďalšieho vzdelávania všetkých pedagogických zamestnancov v nasledujúcom období: 

 práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese, využívanie tabletov, 

 využívanie IKT vo vyučovaní jednotlivých predmetov, 

 vzdelávanie učiteľov – špecialistov (triedny učiteľ, výchovný poradca, vedúci predmetovej komisie, vedúci 

metodického združenia, koordinátor), 

 vzdelávanie v oblasti práce s nadanými žiakmi, 

 vzdelávanie v oblasti prierezových tém a ich zavádzania do vyučovacieho procesu, 

 vzdelávanie v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP, 

 vzdelávanie v oblasti projektovej činnosti, 

 vzdelávanie v oblasti CUJ a prírodovedných predmetov, 

 vzdelávanie v oblasti získavania partnerov školy, prezentácie školy. 

 

 

 

 



   1. 4   Organizácia prijímacieho konania   

 

Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov do 1. ročníka ZŠ.  

Pri prijímaní žiakov do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú spôsobilosť, zložená z týchto 

členov: 

- Učitelia primárneho vzdelávania - 3 

- Školský špeciálny pedagóg - 1 

- Učiteľ MŠ – ako pozorovateľ 

- Zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie a ŠKD 

Testovanie školskej spôsobilosti 

        Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo fyzický vek 6 rokov a dosiahlo 

školskú spôsobilosť – školskú zrelosť. Ide o kľúčové východiská pre úspešné zvládanie požiadaviek školy. 

Vo veku 6 – 7 rokov dochádza u dieťaťa k významným vývinovým zmenám, ktoré sú podmienené zrením aj 

učením. 

Školská pripravenosť (spôsobilosť) postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností 

dieťaťa získaných vplyvom prostredia a výchovy. 

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a 

sociálneho), ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa 

musí byť odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability. Vyšetrenie školskej zrelosti 

predškoláka je veľmi dôležité. 

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ: 

- samostatne sa obliecť a obuť, 

- zapínať gombíky a zaviazať šnúrky, 

- samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, 

- správne vyslovovať všetky hlásky, 

- vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, 

- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec, 

kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách, štvorlístok 

atď.), 

- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny), 

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, 

- poznať a rozlíšiť základné farby, 

- spočítať predmety do 5, 

- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti (zopakuje 

vetu, čísla), 



- naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, 

- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, 

- orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo, 

- schopnosť sústrediť sa pri zjednodušenej ukážke Bourdonovho testu pozornosti, 

- orientačné a rozlišovacie schopnosti: 

    orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek); 

    orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá); 

    orientácia v priestore; 

    orientácia v čase; orientácia v prvej desiatke čísel (vie, koľko prstov má na ruke). 

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ: 

- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, 

- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, 

- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká), 

- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý, 

- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti, 

- v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté 

pokašliavanie, žmurkanie, 

- nezajakáva sa pri reči, 

- nepomočuje sa. 

Treba sa zamerať na: celkový zdravotný  a psychický stav, vyspelosť reči (poruchy vývinu reči, 

slabozrakosť, poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené deti), pozornosť a 

hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí, citovú pripútanosť (zväčša k matke), 

(ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august), rozumové schopnosti na dolnej hranici normy 

alebo mentálna retardácia, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť). 

 

NEZRELÝ PRVÁK 

Prejavy: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, 

zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť zo získaných informácií podstatné, znížená práceschopnosť, častá 

chorobnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, 

zvýšená únava, strach zo školy, priveľa námahy na učenie, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu atď. 

indikujú na neschopnosť zvládať požiadavky školy. 

Ukazovatele zrelosti detského organizmu 

- pomer výšky a hmotnosti – závažné sú len extrémy, t.j. veľmi malé a slabé deti môžu mať následkom 

telesnej stavby problémy, 

- tzv. „filipínska miera“: dieťa si dočiahne pravou rukou ponad hlavu na ľavý ušný lalôčik, 



- premena postavy, stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie – postava sa 

predlžuje, predlžujú sa končatiny, zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy v pomere k telu, 

- začína sa výmena mliečnych zubov za trvalé, 

- koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby, 

- realistickejšie chápanie sveta, 

- menšia závislosť na okamžitých potrebách, 

- rozlišovanie častí a detailov – v akustickej a vo vizuálnej sfére, 

- kontrola impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány, 

- väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť. 

V prípade, že dieťa tieto požiadavky nespĺňa, zvážime odklad povinnej školskej dochádzky, budeme 

odporúčať zákonným zástupcom vyšetrenie dieťaťa v odbornom zariadení. 

Organizačné a personálne zabezpečenie zápisu do 1. ročníka 

 

Úlohou školy je pripraviť organizačné zabezpečenie zápisu v termíne, ktorý každoročne ustanoví zriaďovateľ 

v období od 1. apríla  do 30. apríla kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má začať 

plnenie povinnej školskej dochádzky v 1. ročníku základnej školy. 

Škola: 

1. sprístupní na svojom webovom sídle formulár zápisného lístka (Príloha č.1). 

2. pre záujemcov sa zápisný lístok pripraví aj v tlačenej forme - oznam o možnosti jeho vyzdvihnutia sa 

uverejní na webovom sídle školy, pre záujemcov sa uvedie miesto a čas na vyzdvihnutie.  

3. zabezpečí ochranu osobných údajov, ktoré získa od zástupcov dieťaťa pri zápise.  

4. poskytne rodičovi základné informácie o tom, čo je potrebné dieťaťu zakúpiť a v septembri v prvý deň 

vyučovania doniesť do školy, prípadne sa dohodne so zákonným zástupcom dieťaťa na zaplatení príspevku 

na učebné pomôcky, ktoré škola spoločne zakúpi pre prvákov. 

5. pri zápise škola a zákonný zástupca dieťaťa sa dohodnú: 

- na forme doručenia rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy, 

- na forme doručenia rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do ŠKD. 

Riaditeľka školy: 

1. V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej „CPPPaP“) 

zabezpečí účasť špeciálneho pedagóga na zápise. 

2. Poverí vykonaním zápisu učiteľov primárneho vzdelávania.  

3. Po prerokovaní v metodickom združení I. stupňa (ďalej „MZ“) zverejní časový harmonogram a miesto 

zápisu, personálne zabezpečenie ako aj zodpovednosť jednotlivých členov za plnenie im pridelených úloh. 

  



Vedúci MZ I. stupňa: 

1. V spolupráci s vyučujúcimi zabezpečí prípravu drobných darčekov pre budúcich prvákov. 

2. Priebežne informuje riaditeľa školy o priebehu zápisu.  

3. Zhromažďuje podklady pre vydávanie rozhodnutí.  

4. Koordinuje činnosť učiteľov pri zápise. 

5. Spolupracuje s prizvaným špeciálnym pedagógom.  

 Učitelia poverení vykonaním zápisu: 

1. V spolupráci s CPPPaP pripravia dotazníky na diagnostikovanie školskej spôsobilosti. 

2. Cez rôzne úlohy zadávané deťom zhodnotia úroveň vývinu dieťaťa v jednotlivých stránkach osobnosti. 

3. V prípade pochybností o školskej spôsobilosti dieťaťa, odporučia vyšetrenie u psychológa, logopéda alebo 

pediatra.  

4. Informujú zákonného zástupcu dieťaťa o možnosti odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 

o jeden rok, ak je dieťa nespôsobilé na školskú dochádzku.  

Povinnosti zákonného zástupcu pri zápise 

 Rodič je povinný poskytnúť škole pri zápise osobné údaje: 

1. Meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé 

bydlisko dieťaťa, 

2. Meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt  

3. Písomne prihlási dieťa na vyučovanie povinne voliteľného predmetu (náboženská výchova - etická 

výchova), 

4. V prípade záujmu vyplní žiadosť o prijatie do školského klubu detí (ďalej iba „ŠKD“). 

5. V prípade záujmu o zabezpečenie stravovania (obed) vyplní prihlášku na začiatku školského roka.  

6. Pri zápise je nápomocný učiteľovi v diagnostikovaní poskytovaním neskresľujúcich informácií o dieťati a 

spravidla i vyplnením dotazníkov. 

Príprava pedagógov na zápis 

 1. Pred zápisom detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ v rámci ďalšieho vzdelávania 

absolvujú pedagogickí zamestnanci primárneho vzdelávania odborné semináre o školskej spôsobilosti a 

prejavoch školskej nespôsobilosti dieťaťa a metódach pedagogickej diagnostiky organizované v spolupráci s 

odbornými zamestnancami CPPPaP .  

2. Učiteľ poverený vykonávaním zápisu je povinný preštudovať a oboznámiť sa s legislatívou, ktorá upravuje 

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 Zápis 

 1. Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva zápis, je zodpovedný za vytvorenie príjemného prostredia a 

atmosféry. Zabezpečí, aby zápis nebol nikým rušený. Rešpektuje osobnosť každého dieťaťa. Privíta dieťa aj 

so zákonným zástupcom a nadviaže s nimi rozhovor. 

2. Počas rozhovoru s dieťaťom je trpezlivý, dáva dieťaťu dostatočný čas na odpovede, zapája ho do 

pripravených aktivít, povzbudzuje ho slovom i úsmevom, motivuje ho k činnosti. 



3. Po ukončení zápisu mu odovzdá pamätný list s logom školy a jeden z darčekov, ktoré pripravili žiaci pre 

budúcich prvákov (dáva dieťaťu možnosť výberu darčeka).  

4. Spolupracuje so zákonným zástupcom počas zápisu a riadeným rozhovorom zisťuje základné informácie o 

dieťati. 

5. Zákonných zástupcov môže oboznámiť s ich budúcimi právami a povinnosťami v role rodiča prváka. 

Ukončenie zápisu 

Učiteľ: 

1. Po ukončení zápisu vyhodnotí dotazník, ktorý bude tvoriť podklad pre vydanie rozhodnutia o prijatí/ 

neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  

2. Vypracuje správu, v ktorej zhodnotí priebeh zápisu, jeho klady a nedostatky s uvedením odporúčaní na 

skvalitnenie zápisu v ďalšom období. 

3. Odovzdá všetky podklady vedúcemu MZ I. stupňa povereného koordináciou zápisu. 

 Vedúci MZ: 

1. Spracuje získané podklady.  

2. Prerokuje v učiteľmi zistenia a závery. 

3. Odovzdá celý spisový materiál riaditeľovi školy. 

Riaditeľka školy: 

1. Rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:  

 o prijatí/neprijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky vydá písomné rozhodnutie v súlade s § 5 

ods. 3 písm. a) zákona č.596/2008 Z. z.; § 19, 60 a 61 zákona č. 245/2008 Z. z., a zákona č.71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Príloha č.2), 

2. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do ŠKD:  

 prijatí/neprijatí dieťaťa do ŠKD vydá písomné rozhodnutie v súlade s § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 

596/2003 Z. z., § 140 zákona č. 245/2008 Z. z., Všeobecne záväzným nariadením obce (VZN). 

3. Do troch dní po ukončení zápisu na pracovnej porade vyhodnotí formálnu a obsahovú stránku zápisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  1. 5  Dlhodobé projekty    

              

Názov projektu Termín 

začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Národný projekt: Zvyšovanie 

kvality vzdelávania 

na základných a stredných 

školách s využitím 

elektronického testovania 

 

2013 2015 prístupové heslá do banky úloh 

pripravených na elektronické 

testovanie zo všetkých 

predmetov pre žiakov i 

pedagógov, cieľ: skvalitniť 

pripravenosť žiakov na T5 a T9, 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

žiakov, zvyšovať kvalitu 

vzdelávania 

Národný projekt: Moderné 

vzdelávanie – digitálne 

vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety 

 

2014 2016 modernizácia vzdelávania,  

interaktívna tabuľa 

notebook, reproduktory, 

digitalizácia vzdelávania, 

využívanie vo všetkých 

predmetoch 

Národný projekt: Elektronizácia 

vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva 

 

2013 2015 elektronizácia vzdelávacieho 

systému, vytvorenie tabletovej 

odbornej učebne, získanie 

interaktívnej tabule, 

dataprojektora, 20 ks tabletov 

Národný projekt: Komplexný 

poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom 

prostredí 

 

2014 2016 metodický materiál: 

a/Sociálne kompetencie, 

zodpovednosť a 

sebauvedomenie 

b/ manažment triedy 

- využitie v práci výchovného 

poradcu a tried. učiteľov 

Národný projekt: Podpora 

profesijnej orientácie žiakov ZŠ 

na odborné vzdelávanie 

a prípravu prostredníctvom 

rozvoja pracovných zručností 

a práca s talentami 

 

2014 2016 očakávame metodický materiál a 

vyučovacie pomôcky na 

technickú výchovu, svet práce,  

Aktivizujúce metódy vo výchove 

AMV 

 

2014 2016 vzdelávanie výchovnej 

poradkyne a vedúcej ŠKD v 

danej oblasti, metodický 

materiál 

Zvyšovanie kvality vyučovania 

telesnej výchovy na základných 

školách 

 

2014 2016 zvyšovanie kvality vyučovania 

TEV na ZŠ, vzdelávanie učiteľa 

TEV, získanie nových, 

netradičných vyučovacích 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pomôcok na vyučovanie TEV a 

TSV 

Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť 

 

2012 2013 vzdelávanie učiteľov 1. stupňa v 

NEJ, získanie notebookov – 6 ks 

Zdravá škola prebieha prebieha Pozitívny vplyv na žiakov, na 

ich životný štýl  – aktivity 

organizované koordinátormi 

a triednymi učiteľmi 

Infovek 

 

1999 prebieha elektronizácia, 

vybavenie učební počítačovými 

programami, 

výukové programy, 

vzdelávacie aktivity 

Tenis do škôl 

 

2013 prebieha Skvalitnenie záujmovej činnosti 

a vyučovania TSV, získanie 60 

ks plastových tenisových rakiet, 

lôpt, mäkkých lôpt, metodický 

materiál 

Spoznávame významné osobnosti 

slovenskej kultúry - interný 

 

 

2014 prebieha Stretnutia učiteľov a žiakov 

s významnými osobnosťami 

slovenskej kultúry: 

Ľubomír Feldek,  

Oľga Feldeková,  

Katka Feldeková 

Pavol Hammel 

Aj chodby vedia rozprávať - 

interný 

2014 prebieha Prezentácia projektovej činnosti 

žiakov 

Školské projekty a medzinárodné 

partnerstvá cez internet 

E-twining 

 

 

2016 prebieha Učitelia 1.stupňa – metodický 

materiál, webový portál, ponuka 

seminárov 

Moja prvá škola 

 

2016 prebieha Prezentácia školy, obce na 

internete, nadviazanie kontaktu 

s partnerskou školou 



 1. 6   Spolupráca s rodičmi a inými partnermi školy 
 

Základný strategický cieľ:  

Spolupracovať so všetkými partnermi školy s cieľom skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu 

a zabezpečovania materiálno-technických podmienok pedagogického procesu, skvalitňovanie vzťahov medzi 

školou a rodinou. 

 pravidelne spolupracujeme s Radou školy a Rodičovskou radou pri ZŠ Výčapy - Opatovce  pri prijímaní 

rozhodnutí o koncepcii školy a dianí v škole, školskom vzdelávacom a výchovnom programe ako aj o 

ďalšom smerovaní školy, aktivitách a projektoch,  

 spolupracujeme so zriaďovateľom, Okresným úradom Nitra - s odborom školstva,  ŠŠI Nitra, Metodicko 

– pedagogickým centrom Nitra, MPC Bratislava, ŠPÚ Bratislava, ŠVS Piešťany, NÚCEM, Ministerstvom 

školstva, KOS Nitra a i. pri zvyšovaní kvality školy, vzdelávacieho procesu,  

 spolupracujeme s CPPPaP Nitra, CŠPP v Nitre, s Dys-centrom pri zabezpečovaní kvalitného 

vzdelávacieho procesu u žiakov so špeciálnymi výchovno-vdelávacími potrebami a pri skvalitňovaní 

práce výchovného a kariérneho poradcu, 

 spolupracujeme so základnými školami v regióne pri zabezpečovaní pozície školského psychológa v ZŠ, 

pri organizovaní súťaží, pri zabezpečovaní odbornosti vyučovania,  

 nadviazali sme spoluprácu s Katedrou slovenského jazyka a literatúry UKF Nitra pri vypracovaní projektu 

súťaže pre základné školy Čítame s porozumením ?, 

 nadviazali sme spoluprácu s UNICEF, zapájame sa do projektu Škola priateľská deťom,  

 s rodičmi pripravujeme projekty na využitie 2% z daní a realizujeme ich výberom vhodných dodávateľov 

a brigádnickou pomocou spolupracujeme s rodičmi pri zlepšovaní estetických a materiálnych podmienok 

školy,  

 pravidelne pozývame rodičov na stretnutia, pohovory, konzultácie a riešime spoločne vyskytujúce sa 

nedostatky a problémy, rodičia majú dvere do našej školy vždy otvorené,  

 organizujeme projekty a aktivity spolu s rodičmí , konzultácie, Dni otvorených dverí, školské plesy, 

 rozvíjame spoluprácu s Políciou mesta Nitra s cieľom prevencie patologických javoch, s policajným 

oddelením v Lužiankach pri riešení záškoláctva,  

 nadviazali sme spoluprácu so zástupcami médií  v obci a v nitrianskom regióne, 

 rozširujeme rozsah a kvalitu školského časopisu  ako prostriedku k prezentácii na verejnosti, 

informovanosti partnerov a vytváraniu kladného imidžu školy, aktualizujeme webovú stránku školy podľa 

potrieb žiakov a rodičov, pravidelne informujeme rodičov i obec o aktivitách školy na webovej stránke 

školy a priebežne i v obecných novinách, iniciujeme vznik webových stránok učiteľov ako prostriedku 

komunikácie s rodičmi, pedagógmi, obcou, 

 spolupracujeme s Tranfúznou stanicou Nitra – Kvapka krvi, organizujeme dobrovoľné darcovstvo krvi 

v priestoroch ZŠ dvakrát do roka. 

                                                                 



Spolupráca školy s rodičmi,  s obcou, verejnosťou a sponzormi  

 
- uskutočňujeme triedne aktívy rodičovského združenia, organizujeme voľby výboru rodičovskej rady,  

diskutujeme s rodičmi o pláne práce školy,  

- zabezpečujeme triedne schôdze RZ – spoločné, individuálne konzultácie – podľa potreby a 

požiadaviek triednych učiteľov, 

- realizujeme konzultačné hodiny pre rodičov zo strany výchovného poradcu a školského špeciálneho 

pedagóga – zverejnené na webovej stránke školy, 

- -  organizujeme podujatia v spolupráci s rodičovskou radou a s rodičovským združením, príp. s obcou, 

a podporujeme nové aktivity ( imatrikulácie   prvákov, vianočná besiedka – spojená s vianočnou 

burzou,  karneval, Fašiangová diskotéka, fašiangy,  školský ples, rozlúčka deviatakov a pod.), 

- získavame aktívnych rodičov alebo bývalých žiakov pre prácu s deťmi a krúžkovú činnosť,          

- pravidelne spolupracujeme s Radou školy a Rodičovskou radou pri ZŠ Výčapy - Opatovce  pri 

prijímaní rozhodnutí o koncepcii školy a dianí v škole, školskom vzdelávacom a výchovnom programe 

ako aj o ďalšom smerovaní školy, aktivitách a projektoch,  

- spolupracujeme so zriaďovateľom, Okresným úradom Nitra - s odborom školstva,  ŠŠI Nitra, 

Metodicko – pedagogickým centrom Nitra, MPC Bratislava, ŠPÚ Bratislava, ŠVS Piešťany, NÚCEM, 

Ministerstvom školstva, KOS Nitra a i. pri zvyšovaní kvality školy, vzdelávacieho procesu,  

- spolupracujeme s CPPPaP Nitra, CŠPP v Nitre, s Dys-centrom pri zabezpečovaní kvalitného 

vzdelávacieho procesu u žiakov so špeciálnymi výchovno-vdelávacími potrebami a pri skvalitňovaní 

práce výchovného a kariérneho poradcu, 

- spolupracujeme so základnými školami v regióne pri zabezpečovaní pozície školského psychológa 

v ZŠ, pri organizovaní súťaží, pri zabezpečovaní odbornosti vyučovania. 

                                  
Rada školy zasadá 5 – 6 x ročne. Radu rodičov tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried. Rada rodičov sa 

volí každoročne na plenárnej schôdzi rodičov vždy v septembri. Spolupráca s radou rodičov je dobrá. Vedenie 

školy sa pravidelne zúčastňuje na ich zasadnutiach a informuje rodičov o celkovom chode školy, predkladá 

návrhy a požiadavky. Rodičia sa podieľajú sa niektorých akciách školy / Tvorivé dielne, Deň otvorených 

dverí, imatrikulácie prvákov, príprava kultúrneho vystúpenia detí na Deň matiek, príprava školských výletov, 

exkurzií, doprava žiakov na súťaže a olympiády, odmeňovanie žiakov, ktorí boli úspešní na súťažiach, 

darčeky pre žiakov na Mikuláša i na Deň detí , podpora činnosti ŠKD/ . V spolupráci s Radou rodičov sa podľa 

harmonogramu organizujú plenárna a triedne schôdze. Rodičia majú možnosť konzultovať problémy svojho 

dieťaťa s vyučujúcim po dohovore s ním alebo cestou požiadania prostredníctvom žiackej knižky. Spolupráca 

s Rodičovskou radou je veľmi dobrá, spoločne riešime problémy, ktoré sú zaznačené v zápisniciach triednych 

aktívov. V spolupráci s  RZ býva zorganizovaný školský ples, ktorý každoročne prispieva ku skvalitňovaniu 

vzťahov medzi školou, rodičmi a obcou a prostredníctvom tejto activity RZ pomáha k materiálnemu 

zabezpečeniu školy.  



Individuálne pohovory triednych učiteľov s rodičmi – podľa potreby na pozvanie triednym učiteľom alebo 

po dohode rodiča s triednym učiteľom. 

  1. 7  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Základný strategický cieľ:  

V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať materiálne podmienky pre rozvoj školy najmä v oblasti tých 

investičných finančných  prostriedkov, ktoré školám nie sú prideľované priamo MŠVVaŠ SR. Získavať 

a využívať materiálnu pomoc školám prostredníctvom projektov a grantov, oslovovania sponzorov. 

Rozpočet školy, ktorý podľa zákona a príslušných normatívov bude škole prideľovaný, by mal pri 

hospodárnom a racionálnom využívaní finančných prostriedkov postačovať:   

a) na zabezpečenie prevádzky školy, 

b) na rozvoj výchovy a vzdelávania, 

c) na náležité odmeňovanie zamestnancov školy podľa platných predpisov. 

Okrem normatívnych prostriedkov z kapitoly MŠ SR a podielových daní zabezpečovať pre školu prostriedky: 

z tvorby projektov a získavania grantov , 2% z odvedených daní, z prenájmu priestorov – podľa možností, zo 

zberu druhotných surovín, zo sponzorských príspevkov.  

 

           Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne : 2 učebne výpočtovej techniky (36 počítačov ), 

tabletovú učebňu /20 tabletov/,  jazykové laboratórium so 4 slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov, 

prírodovednú učebňu, školské dielne, kuchynku, malú telocvičňu. 

Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy.  

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 – organizovanie školských plesov. 

Škola má zabezpečený bezbariérový prístup. 

             V základnej škole sa nachádza 18 učební, z toho 6 odborných učební: jazykové laboratórium 

s interaktívnou tabuľou, 2 počítačové učebne, 1 tabletová trieda s interaktívnou tabuľou, prírodovedná učebňa,  

trieda pre nápravy žiakov so ŠVVP s interaktívnou tabuľou, trieda pre primárne vzdelávanie a ŠKD 

s interaktívnou tabuľou. Pre ostatné triedy je k dispozícii dataprojektor a notebook pre využívanie moderných 

foriem vzdelávania vo všetkých triedach podľa potreby a záujmu vyučujúcich. 

      V škole je malá telocvičňa, ktorú využívajú všetky triedy na telesnú výchovu, a popoludní sú v nej 

športové a tanečné záujmové útvary a realizuje sa v nej aj činnosť v ŠKD.  Telocvičňa školy je čiastočne 

vyhovujúca, a preto  vo veľkej miere v dobrom počasí využívame multifunkčné obecné ihrisko, ktoré sa 

nachádza v areáli školy. V škole je zriadená školská knižnica s počítačom. Je vybavená novými pracovnými 

stolmi, malým stolíkom pre deti, taburetkami a kobercom. V školskom roku 2013/2014 boli do knižnice 

zakúpené nové knihy, ktoré boli prezentované v knižnici i na webovej stránke školy, a taburetky so stolíkom.  



       Kabinet výchovného poradcu absentuje pre nedostatok priestorov, využívali sa na tieto potreby kabinet 

slovenského jazyka a zborovňa. Výchovný poradca mal k dispozícii samostatný počítač s prístupom na 

internet a tlačiareň.  

        Materiálne podmienky školy sú teda čiastočne vyhovujúce. Škola je po celkovej rekonštrukcii, ale 

priestorové podmienky sú obmedzené. Chýbajú triedy pre ŠKD a miestnosť pre žiakov zo špeciálnej triedy, 

v ktorej si žiaci potrebujú počas vyučovania individuálne oddýchnuť – tzv. bezpodnetná trieda.  V školskom 

roku 2013/2014 boli zakúpené vyučovacie pomôcky pre predmety: fyzika, biológia, matematika, telesná 

výchova, svet práce, anglický jazyk, nemecký jazyk, hudobná výchova – CD, magnetofóny, i-pad na 

vyučovanie všetkých predmetov. Ďalej bolo zakúpených 14 dvojmiestnych lavíc pre žiakov 2. ročníka a 1 

katedra pre učiteľa. V škole sú zriadené 2 špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, 

variant A a  stredným mentálnym postihnutím, variant B, a jedna odborná učebňa pre žiakov so ŠVVP, 

v ktorej pôsobí školská špeciálna pedagogička.  

Učitelia majú svoje kabinety s počítačmi, bola zriadená zborovňa s počítačom, tlačiarňou a kopírkou pre 

učiteľov.  

            Rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá sa začala v auguste 2013 výmenou sociálnych zariadení 

v starej časti budovy, pokračovala aj v rokoch 2014 - 2015 rekonštrukciou dievčenských sociálnych zariadení 

v novej časti budovy na prízemí i na 1. poschodí. V roku 2015 bola rekonštrukcia sociálnych zariadení  

dokončená. 

           V mesiacoch júl – august 2014 bolo zhotovené nové oplotenie školy, ktoré zabezpečil zriaďovateľ 

školy, od roku 2015 sa plánuje inovácia, modernizácia vonkajšieho areálu školy podľa plánu koncepcie 

rozvoja školy v spolupráci so zriaďovateľom. 

V školskom roku 2015/2016 boli zakúpené lavice do 1 triedy 1. stupňa, 2 koberce do tried 1. ročníka, 1 

keramická tabuľa do 1 triedy,  bola zriadená prírodovedná učebňa, ktorá je vybavená novým nábytkom a 

vyučovacími pomôckami získanými z projektu Podpora vzdelávania žiakov v oblasti polytechnickej výchovy.  

Údržba školy sa robí každoročne postupne podľa finančných možností školy: maľovka - zadné schodište, 2 

triedy, telocvičňa, riaditeľňa, šatňa, výmena a oprava podlahoviny – riaditeľňa, telocvičňa. 

Ďalšie priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu: 

kancelária riaditeľky školy, kancelária zástupkyne školy pre nižšie stredné vzdelávanie, kancelária zástupcu 

školy pre primárne vzdelávanie, kancelária ekonómky školy, kabinet pre učiteľov primárneho vzdelávania, 

kabinet pre špeciálnych pedagógov a vychovávateľky, kabinet slovenského jazyka a dejepisu, kabinet 

prírodovedných predmetov, kabinet cudzích jazykov a kabinet telesnej výchovy a informatiky, šatne na TEV, 

archív, sklad pomôcok pre ŠKD, knižnica, kuchynka, dielne pre vyučovanie pracovného vyučovania, 

miestnosť pre upratovačky. V budove školy sa nenachádza školská kuchyňa, strava je dodávaná z MŠ, žiaci 

i zamestnanci školy sa stravujú v školskej jedálni.  

 

 

 



Úlohy v  skvalitňovaní materiálno-technických podmienok  základnej školy:  

   rekonštrukcia elektroinštalácie v novšej časti budovy školy                                                                                                       

 dopĺňanie kabinetov o moderné vyučovacie pomôcky a moderný nábytok, estetizácia pracovného 

prostredia, 

 vybavenie  bežných a špeciálnych tried  interaktívnymi a neprašnými tabuľami,  

 výmena nábytku v kabinetoch učiteľov, 

 zriadenie multifunkčnej triedy pre činnosť ŠKD, 

 zriadenie väčšej jedálne, 

 zriadenie triedy v prírode,  zabezpečenie materiálno-technických podmienok, 

 obohatenie školského parku výsadbou kvetov – „farebnosť prostredia“ , estetizácia exteriéru , lavičky, 

skalky – podiel žiakov v rámci predmetov Svet práce, Technická výchova,      

 rekonštrukcia školskej kuchynky a školských dielní, 

 modernizácia školskej knižnice ako informačného, kultúrneho a relaxačného centra, 

 v spolupráci s obcou hľadať vhodné riešenie a prostriedky na výstavbu školskej telocvične, 

 účelne využívať finančné prostriedky z rozpočtu školy.  

 zabezpečiť práce spojené s údržbou školy podľa plánu údržby. 

 priebežne podľa potreby zabezpečiť školu čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami ako i DHM a UP.  

 do finančného zabezpečenia školy zainteresovať i RR a spoločne hľadať možnosti riešenia nedostatku 

financií. O pomoc a spoluprácu požiadať svojho zriaďovateľa   a osloviť aj možných sponzorov - 

podnikateľov v obci, podporovať organizovanie školského plesu. 

 

  1. 8  Škola ako životný priestor 

 

Snažíme sa, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole bezpečne a čo najpríjemnejšie, chceme každý školský rok 

zabezpečiť, aby každý žiak zažil v škole úspech, aby žiaci i pedagógovia chodili do školy radi, budeme klásť 

dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách 

školy na informačných tabuliach a nástenkách, budeme vytvárať priateľskú atmosféru medzi žiakmi 

navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi pedagógmi a rodičmi žiakov. Vo vestibule a na chodbách školy 

dávame priestor prezentácii žiakom, ich projektom, výtvarným prácam, literárnym prácam, ale aj prehliadke 

úspechov žiakov – Galéria našich úspechov. 

Rôznorodými školskými akciami sa pedagógovia snažia o vytvorenie čo najlepšej atmosféry v triedach, 

v škole. Prispievajú k tomu akcie školy, ako sú Noc v škole, Noc s rozprávkami, Starší učia mladších, 

Osobnosť v našej škole, imatrikulácie prvákov, školské súťaže, Mikuláš, Vianočná akadémia, oslavy MDD – 

deviataci bavia školu, rozlúčka deviatakov so školou, tablá deviatakov. Je nevyhnutné dodržiavať všetky 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.  

 

 



2. Charakteristika inovovaného školského vzdelávacieho programu 

 

2. 1  Vlastné ciele výchovy a vzdelávania 

         

§4 písm. a) až písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ciele výchovy a vzdelávania 

 

Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 umožňuje a poskytuje všetkým svojim žiakom: 

 

 kvalitné vzdelávanienie podľa tohto zákona, ŠVP a iŠVP s rozvíjaním všetkých kľúčových kompetencií, 

 tvorivý štýl života, získanie a rozvoj kľúčových kompetencií, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, 

ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie 

v štátnom jazyku, materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti 

prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, 

  rozvoj morálnej a emocionálnej inteligencie žiakov, 

 ovládanie anglického jazyka a aspoň jedného ďalšieho jazyka od 7. ročníka – po ponuke školy zákonným 

zástupcom a ich súhlase,  

 základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií, 

 všestranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia, 

 možnosť využívať svoje individuálne predpoklady a efektívne učenie sa, 

 rozvoj kognitívnych schopností žiakov aktívnym riešením problémov, tvorba základov pre tvorivé a kritické 

myslenie,   

 možnosti správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenie a riešiť ich, 

 rozvoj manuálnych zručností, tvorivých, umeleckých a psychomotorických schopností, 

 prostredníctvom vzdelávacích oblastí a prierezových tém preferovanie medzipredmetového prístupu v danej 

vzdelávacej oblasti a tiež medzi rôznymi oblasťami, 

 možnosť aktívneho vzdelávania, objavovania, hľadania a skúmania v rámci vyučovania i záujmovej činnosti, 

 dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj žiaka, možnosti stať sa slušným a morálnym človekom, 

 výchovu k zodpovednému a aktívnemu prístupu k ochrane svojho zdravia a k ochrane životného prostredia,  

 výchovu k úcte k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, 

k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

 výchovu k úcte k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanovených v Dohovore o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, 

 zavádzanie moderných a efektívnych vyučovacích metód a vyučovacích pomôcok, digitalizáciu vzdelávania, 

budovanie modernej školy s návratom k prírode a tradíciám, 

 humanizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu, priateľskú atmosféru v triedach, podporujúcu sociálnu klímu 

v škole, rozvoj sociálnych kompetencií, podporu prosociálneho správania sa,    

 kvalitné vzťahy žiak – učiteľ – rodič, škola – rodina, 

 školu rodinného typu, 

 školu otvorenú pre rodičov, organizovanie DOD, 



 kvalitný a odborný pedagogický tím,  

 tvorivú a priateľskú pracovnú klímu,   

 servis školského špeciálneho pedagóga pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

 starostlivosť o nadaných žiakov, reprezentáciu školy v olympiádach a v súťažiach, 

 starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

 kvalitnú edukáciu žiakov s ľahkým a stredným mentálnym postihnutím, 

 rozvoj komunikatívnych kompetencií, čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov, 

 výučbu cudzích jazykov na kvalitatívne vyššej úrovni s využitím CLIL metódy, 

 gramotnosť v práci s informačnými technológiami, 

 zviditeľnenie základnej školy v regióne i v rámci Slovenska, 

 kvalitnú  spoluprácu s partnermi, hľadanie nových partnerov, 

 rozvíjanie národných tradícií aj v rámci vyučovania i v záujmovej činnosti, 

 dodržiavanie starých a vytváranie nových školských tradícií, 

 možnosť aktívnej práce v žiackom parlamente, možnosť uplatňovať svoje práva, ale aj plnenie svojich 

povinností a rešpektovanie práv iných ľudí, výchovu k tolerancii,  

 tvorbu projektov, účasť v projektoch, v olympiádach, v umeleckých a športových súťažiach, 

 vhodné materiálno-technické podmienky na kvalitné a efektívne vzdelávanie sa.  

 

 Naším základným cieľom je zabezpečiť aby každý žiak mohol zažiť v škole úspech, aby sa cítil v škole dobre 

a bezpečne,  naučiť žiakov pracovať v tíme, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať, viesť žiakov 

k spoluzodpovednosti za dianie v škole, v triedach, rozvíjať u žiakov schopnosť vedieť a chcieť sa učiť, správne 

ich motivovať, posilňovať v nich sebadôveru v riešení problému, ktorý je spojený s učením, viesť žiakov 

k aktívnemu občianstvu, k uplatňovaniu svojich práv, rešpektovaniu práv iných ľudí, plneniu svojich povinností, 

vychovať slušných a morálnych ľudí.   

 

2. 2   Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

Zameranie školy vyplýva z dlhodobého vývoja školy, z Koncepcie rozvoja na roky 2013 – 2018 a z autoevalvácie 

školy.  

          2. 2. 1    SWOT analýza školy 

 Silné stránky: 

 digitalizácia a elektronizácia vzdelávania, 

 pozitívna klíma školy, 

 starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, 

 odborný servis školského špeciálneho pedagóga, 

 kvalitné vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím vo 2 špeciálnych triedach, 

 výučba cudzích jazykov v jazykovom laboratóriu s interaktívnou tabuľou, 

 vyučovanie anglického jazyka aj metódou CLIL, 



 vyučovanie informatiky a iných predmetov vo dvoch odborných počítačových učebniach 

s interaktívnymi  tabuľami, 

 vyučovanie prírodovedných predmetov v prírodovednej učebni , 

 starostlivosť o nadaných žiakov, úspechy v súťažiach, 

 fungujúca práca záujmových útvarov rôzneho zamerania, 

 prezentácia školy na verejnosti, webová stránka školy,  

 rekonštrukcia a modernizácia školy, moderný nábytok v triedach, 

 aktívna práca žiackeho parlamentu, 

 účasť v projektoch,  

 škola otvorená pre rodičov, organizovanie dní otvorených dverí, 

 zaujímavé exkurzie a výlety po Slovensku i do zahraničia, 

 estetika tried i interiéru školy, 

 kvalitné kultúrne vystúpenia žiakov v obci – po dramatickej i tanečnej stránke. 

Slabé stránky: 

 malá telocvičňa, 

 starý nábytok v kabinetoch pre učiteľov, 

 dielne a školská kuchynka,  

 chýba školský psychológ, 

 dochádzka žiakov do školy z rómskych rodín, 

 absentujú vlastné triedy pre ŠKD, nedostatok priestorov, 

 malá výdajňa jedla, 

 chýba bezpodnetná miestnosť pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,  

 nedostatok priestorov. 

Príležitosti: 

 motivovať žiakov k väčšej aktivite, vzbudzovať ich záujem o učenie a o dianie v škole, 

 prezentácia školy – účasť v projektoch, organizácia súťaží aj pre iné základné školy, 

 školská knižnica – informačné a relaxačné centrum, kultúrne aktivity, obnova knižného fondu, 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov – tvorba projektov, tvorba testovacích materiálov, 

 využívanie moderných informačných technológií žiakmi i pedagógmi,  

 škola otvorená pre rodičov, vzťah rodina – škola, 

 kvalitný pedagogický tím – odbornosť, ľudskosť, pedagogické majstrovstvo, škola rodinného typu, 

 upravený exteriér – trieda v prírode, botanické laboratórium, park pre ŠKD, 

 nadviazanie spolupráce s novými partnermi,  

 získavanie sponzorov a grantov, 

 rekonštrukcia priestorov školy, príp. prístavba školy, 

 spolupráca so zriaďovateľom. 

 



Ohrozenia: 

 demografický pokles populácie, 

 nárast počtu detí s poruchami učenia a správania, 

 nedostatok finančných prostriedkov, 

 nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, 

 byrokracia. 

Návrhy opatrení k slabým stránkam školy: 

 skvalitňovanie komunikácie na všetkých úrovniach: učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, učiteľ – učiteľ, žiak – žiak. 

 zintenzívniť komunikáciu s rodičmi a zákonnými zástupcami tých žiakov z rómskych rodín, ktorí majú 

problémy s dochádzkou, s Obecným úradom Jelšovce, Obecným úradom Výčapy-Opatovce a s Úradom práce 

a sociálnych vecí v Nitre – riešenie dochádzky žiakov, 

 zaviesť pracovnú pozíciu školského psychológa,                             

 zintenzívniť spoluprácu s partnermi školy, podieľať sa na organizácii ďalšieho školského plesu a oslovovaní 

sponzorov, pokračovať v tvorbe projektov, v snahe o získavanie grantov a  finančných prostriedkov 

potrebných na skvalitňovanie a zlepšovanie  materiálno-technických a výchovno-vzdelávacích podmienok 

školy, 

 naďalej pokračovať v aktívnej a kreatívnej organizačnej práci pestrých aktivít a podujatí pre žiakov, venovať 

sa každému žiakovi individuálnym prístupom, snažiť sa zabezpečiť, aby každý žiak mohol zažiť v škole 

úspech, 

 motivovať žaikov i pedagogických pracovníkov. 

                                                                                                                

            2. 2. 2   Zameranie školy a stupeň vzdelania 

       ZŠ Výčapy-Opatovce poskytuje žiakom kvalitné vzdelávanie, zameriava sa na vyučovanie anglického  

         jazyka, informatiky a prírodovedných predmetov. Ďalším zameraním školy je vzdelávanie žiakov    

         s ľahkým a stredným mentálnym postihnutím v špeciálnych triedach. Základné zámery školy sú: 

 poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie a kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a budúci život , formovať 

aktívnu a tvorivú osobnosť žiaka, ktorá pozná hodnoty morálneho a slušného života, pozná zdravý 

životný štýl, 

 naučiť žiakov učiť sa, motivovať ich, aby sa chceli učiť, využívať inovatívne vyučovacie metódy,  

 rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky, využívanie CLIL metódy vo vyučovaní cudzích 

jazykov, realizácia prierezových tém vo vyučovaní predmetov, 

 modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, využívanie moderných vyučovacích metód, 

interaktívnych tabúľ, počítačov, digitalizácia vyučovania, ale aj návrat k prírode a k tradíciám – 

zriadením triedy v prírode, posilnením vyučovania prírodovedných predmetov, vybavenie kabinetov 

modernejšími pomôckami, príprava kultúrnych programov aj na základe návratu k národným tradíciám, 

posilnenie národného povedomia,  



 rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka s dôrazom na získanie informačných, učebných, komunikačných, 

sociálnych a personálnych kompetencií na vyučovacích hodinách vo všetkých predmetoch 

i v mimoškolskej činnosti,  

 rozvíjať humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, citlivo a pedagogickým taktom riešiť výchovné 

problémy v škole, lebo “ Nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že ten druhý ma chápe, že mi 

rozumie a prijíma ma takého, aký som.” /M. Zelina/,  

 skvalitniť vzťah učiteľ -  žiak, nájsť v každom žiakovi predpoklady vzdelávania sa v určitej oblasti 

vzdelávacieho systému, aby každý žiak mohol  zažiť v škole úspech, motivovať žiakov k dosahovaniu čo 

najlepších výsledkov, viesť žiakov k tomu, aby sa chceli učiť, aby pochopili význam vzdelávania, učiť 

ich pre život, riešiť problémy pedagogickým taktom, individuálnym prístupom pedagóga k žiakovi, vzťah 

učiteľ – žiak musí vychádzať  z vysokej miery úcty k žiakovi ako k jedinečnej bytosti,  

 vytvárať optimálnu klímu v triede, príjemné pracovné prostredie, pestovať vzájomnú úctu medzi učiteľmi 

a žiakmi a aj žiakmi navzájom, vytvárať pohodu vo vyučovaní, predchádzať stresom, čo má vplyv na 

výkonnosť žiakov, ale súčasne vytvára aj priaznivú atmosféru pre vzájomné rešpektovanie, 

 viesť žiakov k tolerancii, k rešpektovaniu názoru iných, konflikty medzi žiakmi riešiť nenásilne, 

skvalitniť vzťah žiak – žiak, tvorivým prístupom zabezpečiť rozvoj osobnosti žiaka,   

 rozvíjať spoluprácu a skvalitňovať vzťah škola – rodina, lebo  výchovno – vzdelávací  proces je úspešný 

iba v tom prípade, ak medzi týmito partnermi je vzájomná dôvera, 

 organizovať pravidelne Dni otvorených dverí pre rodičov s využívaním rôznych vyučovacích metód, 

pozvánky na tematické dni, kultúrne či športové akcie školy, zavádzať do každodennej činnosti školy 

zásadu, že škola má byť otvorená pre všetkých,   

 vo výchovno-vzdelávacom procese zámerne preferovať rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú 

istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania vo všetkých vyučovacích 

predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby,  

 výrazne posilniť komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka, rozvíjať aktivíty žiakov, ktorí majú 

v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi,  

 najväčší akcent klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, rozvíjať čitateľskú 

gramotnosť a finančnú gramotnosť, schopnosť argumentovať, hodnotiť, riešiť problémy, aktívne 

a kreatívne sa učiť,  

 dôsledne sledovať uplatnenie tejto zásady vo vyučovaní, lebo dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä 

komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu 

práce a v osobnom živote,  

 formovať tvorivý štýl života, kladné vnútorné motivácie, emocionálnu inteligenciu,     sociálne cítenie, 

pocit spoluzodpovednosti a vyššie hodnotové orientácie žiakov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích 

prostriedkov. 
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STUPNE VZDELANIA: 

Primárne vzdelávane 1. – 4. ročník 

 Nižšie stredné vzdelávanie 5. – 9. ročníka 

 Primárne vzdelávanie – pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím,   variant A 

                                                         - pre žiakov so stredným mentálnym postihnutím,  

                                                             variant B 

 

1. Primárne vzdelávane 1. – 4. ročník 

Primárne vzdelanie žiak získa absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním 

posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 



                                                              

2. 3  Profil absolventa 

 

Absolvent primárneho vzdelávania  

     Absolvent 1. stupňa ZŠ má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, finančnej, 

prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného 

vzdelávania. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvoj spôsobilostí, vie ich 

uplatňovať vo svojom živote. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i ostatných ľudí, aby dokázal 

ústretovo komunikovať a spolupracovať. 

     Vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou v materinskom jazyku. 

     Má osvojené základy materinského jazyka a cudzieho jazyka – anglického. 

     Využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodennom živote.  

Dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v starostlivosti o 

seba a druhých. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií podľa inovovaného Štátneho vzdelávacvieho 

program tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania. Absolvent 1. stupňa ZŠ robí dobré 

meno svojej škole, vie sa správať slušne, zodpovedne, rozpozná v škole alebo vo svojom okolí problem, 

premýšľa o jeho príčinách, vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností, vyjadruje sa 

kultivovane, pozná pravidlá spoločenského správania, vie rešpektovať názory iných ľudí, slušným spôsobom 

prezentovať svoje názory, uvedomuje si, ža má svoje práva a povinnosti,  dokáže byť empatický, tolerantný, 

vie byť kreatívny, aktívny, má rozvíjané estetické cítenie, efektívne vie vyhľadať informácie v rôznych 

druhoch prameňov, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií, má vzťah ku kultúrno-historickému 

národnému dedičstvu, k ľudovým tradíciám a umeniu. 

Absolvent 1. stupňa ZŠ ovláda učivo 1. stupňa na úrovni hodnotenia na doklade o vzdelaní. 

Je pripravený pokračovať vo vzdelávaní na 2. stupni ZŠ.    

     

2. 4  Pedagogické stratégie školy    

 

2. 4. 1  Pedagogické stratégie v realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 

Základný strategický cieľ:  

Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov podľa platných učebných osnov, zamerať sa na výučbu cudzích 

jazykov a informatiky, rozvíjať všetky kľúčové kompetencie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, 

vytvoriť v dobe digitalizácie modernú školu s návratom k prírode a k tradíciám. Poskytnúť žiakom 

kvalitný servis školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a výchovného poradcu. Pokračovať 

v kvalitnom vzdelávaní žiakov s zdravotným znevýhodnením.  

Rozvíjame kompetencie k celoživotnému učeniu sa, sociálne komunikačné kompetencie, kompetencie 

uplatňovania základov matematického myslenia a rozvoja základných schopností žiaka poznávať v oblasti vedy 

a techniky, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, kompetencie riešiť problémy 



a občianske kompetencie, sociálne a personálne kompetencie, pracovné kompetencie, kompetencie 

k iniciatívnosti a podnikavosti, kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 

Stratégie smerujúce k rozvoju kľúčových kompetencií realizované vo výchovno-vzdelávacom procese: 

 poskytujeme žiakom kvalitné vzdelanie podľa platných učebných osnov, zameriavame sa na aktívne 

a kreatívne získavanie poznatkov zo strany žiakov s využívaním inovatívnych didaktických metód 

a vyučovacích pomôcok – poskytovaných zo strany pedagógov, 

 vysvetľujeme žiakom zmysel a cieľ učenia sa, motivujeme žiakov k učeniu, posilňujeme pozitívny vzťah 

k učeniu, 

 v rámci aktivít školy v rozvíjaní čítania s porozumením s pestovaním vzťahu žiakov k slovenskej literatúre 

a k slovenskej kultúre realizujeme projekt Spoznávame osobnosti slovenskej kultúry, 

 v rámci projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania“, ktorý organizuje NÚCEM  zavádzame elektronické testovanie aj do vyučovania ako formu učenia sa, 

kontroly a hodnotenia žiakov, 

 zapájame sa do projektov, ktoré vyhlasujú Ministerstvo školstva a iné organizácie, 

 žiaci tvoria vlastné projekty, ktoré prezentujú pred svojimi spolužiakmi alebo na webovej stránke školy, 

 zvyšujeme gramotnosť žiakov v oblasti IKT využívaním výukových programov , využívame interaktívne 

tabule, dataprojektory, prácu s internetom, žiaci získavajú informácie z rôznych zdrojov, využívajú ich pri 

tvorbe projektov, pri rozširovaní vedomostí a kreatívnej činnosti žiakov, formujeme prezentačné 

kompetencie u žiakov, 

 realizujeme v škole program digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike v súlade so záväzkami 

Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, ktorého tézy sú rozpracované v materiáli 

„Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020“, 

 využívame vedomosti, skúsenosti a nadobudnuté zručnosti tých pedagógov školy, ktorí absolvovali 

vzdelávanie v oblasti IKT,  vplyv na prácu všetkých žiakov i pedagógov, tvorba výukových programov, práca 

s digitálnymi učebnicami, tvorba webovej stránky školy, tvorba webových stránok pedagógov, školského 

časopisu v elektronickej podobe,  

 aplikujeme informačné technológie vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, 

celoškolských programov a pri riadení školy, 

 dávame vzdelaniu žiakov širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vzdelávania detí metódou 

obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning), 1. stupeň, 

 umožňujeme žiakom výučbu cudzieho jazyka aj prostredníctvom lektorov z anglicky hovoriacich krajín, príp. 

z iných krajín Európy, sveta, spojiť vyučovanie ANJ s multikultúrnou výchovou, využívať medzipredmetové 

vzťahy, 

 dbáme na zážitkové vyučovanie – realizujeme vyučovacie hodiny v knižnici /žiackej i obecnej/, v múzeu, 

v prírode, v odborných učebniach, skupinové a projektové vyučovanie sa stáva nevyhnutou súčasťou 

vyučovania pri formovaní komunikačných a sociálnych kompetencií žiakov, formovanie prezentačných 

schopností žiakov,  

 do vyučovania zaraďujeme skupinové a problémové vyučovanie, učenie hľadaním a objavovaním, 



 vyučovanie matematiky realizujeme tak, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom 

živote, lebo matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, 

komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov, rozvíjať matematickú a finančnú gramotnosť 

žiakov, 

 budujeme v školskom areáli botanické laboratórium, plníme tak hlavný cieľ vzdelávania v oblasti Človek a 

príroda - porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo 

svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych 

zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, 

 realizujeme vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy tak, aby rozvíjalo kreatívne schopnosti žiakov aj 

formou hudby, výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, filmu a elektronických médií, zapájame sa do 

umeleckých súťaží, 

 v rámci telesnej výchovy vytvárame vzťah k pravidelnej pohybovej činnosti ako k nevyhnutného základu 

zdravého životného štýlu, rozvíjame pohybové schopnosti žiakov, pohybovú gramotnosť žiakov, vedieme ich 

k získaniu základov vybraných športov, motivujeme žiakov k úspešnej reprezentácii školy v športových 

súťažiach,   

 vedieme žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov 

práce, k osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii 

a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote, 

 neustále monitoroujeme vedomosti žiakov a porovnávame s výkonovým štandardom, prijímame účinné kroky 

na odstránenie nedostatkov, spolupracujeme s NÚCEM, Exam, ... 

 ralizujeme edukačný proces integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

rozširujeme každoročne ponuku vyučovacích pomôcok, dopĺňame triedy interaktívnymi tabuľami 

a notebookmi, poskytujeme servis špeciálneho pedagóga žiakom, rodičom, učiteľom, spolupracujeme 

v tomto smere aj s inými školami v regióne,   

 využívame prácu školského psychológa z CPPPaP Nitra, Topoľčany, pomáhame žiakom s poruchami 

správania a žiakom s výchovnými problémami,  

 budujeme a tvoríme školskú knižnicu ako moderné centrum získavania informácií aj pre verejnosť, ako 

relaxačné centrum pre žiakov, učiteľov, využívame školskú knižnicu na realizáciu vyučovacích hodín, 

obnova interiéru, modernizácia, organizujeme kultúrnych akcií pre žiakov i verejnosť, 

 vyučujeme cudzí jazyk od 1. ročníka ZŠ – zameranie na cudzie jazyky, multikultúrna výchova, od 3. 

ročníka podľa Štátneho vzdelávacieho programu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 zavádzame do vyučovania tematické dni, ktoré sú naplánované v pláne práce MZ, zvyšujeme tým 

motiváciu žiakov do učenia, zavádzame do vyučovania zásadu Škola hrou, snažíme sa odbúrať stres 

v škole, snažíme sa o to, aby žiaci chodili do školy radi, 

 realizujeme vo výchovno-vzdelávacom procese inovatívne metódy vyučovania, pokusy a experimenty, 

 uplatňujeme individuálny prístup učiteľa k žiakom, učíme žiakov zásady hodnotenia a sebahodnotenia. 

              

 

                                                                                                    



 2. 4. 2  Pedagogické stratégie v mimovyučovacej činnosti 

Základný strategický cieľ:  

Rozvíjať u každého žiaka nadanie, umožniť každému žiakovi zažiť v škole úspech, formovať kolektív 

žiakov školy, ich pocit spolupatričnosti, upevňovať v nich národnú hrdosť, zabezpečovať všestranný 

rozvoj žiakov, formovať v nich spoluzodpovednosť za rozvoj a úspechy školy.  

Stratégie: 

 rozvíjame činnosť žiakov aj v oblasti umenia – spevokol, divadelný krúžok, folklórny krúžok /ľudové tance 

a spev/, výtvarný krúžok – podporovať finančne tie krúžky, ktoré budú reprezentovať školu, ktoré sa budú 

zapájať do súťaží, využívať potenciál zo strany rodičov, bývalých žiakov, obyvateľov obce , kultúrnych 

organizácií a subjektov obce, prípadne blízkeho okolia, 

 rozvíjame činnosť žiakov aj v oblasti športu – futbal, tenis, stolný tenis, atletika, podľa záujmu žiakov 

a odbornej pripravenosti vedúcich záujmových útvarov, budovať materiálnu základňu pre športy, o ktoré 

žiaci prejavia záujem, rozvíjať spoluprácu s obcou a športovými klubmi v obci,                                 

 rozvíjame školské tradície, ako imatrikulácie prvákov, Mikuláš, triedne posedenia pod vianočným 

stromčekom, koledovanie, školský karneval, Vianočná akadémia, kultúrny program ku Dňu matiek , ktoré 

obohacujú školský aj verejný kultúrny život, 

 zavádzame nové školské tradície podľa záujmu žiakov, pedagógov, napr. každoročné tablá deviatakov, ktoré 

by boli súčasťou a ozdobou vestibulu a školských chodieb, spomienkou na bývalých žiakov a na ich 

úspechy, akcia Ovocná hostina pre susednú triedu, stretnutie najmladších s dôchodcami – Starší učia 

mladších /rozhovory o živote v minulosti, pečenie, varenie, vyšívanie, ľudové piesne a pod./, burzy pre 

verejnosť a iné,      

 organizujeme výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre žiakov školy, významne sa podieľať na 

rozvíjaniu vzťahu žiakov k umeniu, k hudobnému, slovesnému, výtvarnému,...Využívame výchovnú 

i estetickú silu umenia vo výchovno-vzdelávacom procese,  

 organizujeme v rámci projektov týždne s lektormi na hodinách anglického jazyka z rôznych krajín sveta, 

zabezpečujeme aj takýmto spôsobom multikultúrnu výchovu žiakov, vzbudzujeme v nich rešpekt 

a toleranciu, spoznávať kultúru krajín, rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku, 

 v rámci estetizácie vnútorných priestorov školy realizujeme : projekt “ Aj chodby a triedy vedia rozprávať“ 

– o živote a tvorivosti  svojich žiakov, o projektovej činnosti,  o školskej i mimoškolskej činnosti žiakov, 

o blížiacich sa sviatkoch, ročných obdobiach, Vianociach, Veľkej noci, o významných výročiach či 

udalostiach v regióne, v spoločnosti, prenášame časť zodpovednosti na školský parlament, 

 zriadili sme triedu v prírode, ktorá by mala svoje využitie v teplých mesiacoch na realizáciu vyučovacích 

hodín podľa vhodnej témy – prvouka, prírodoveda, výtvarná výchova, triednická hodina, ŠKD,  ....cieľ:  

motivačný i zdravotný,     

 dopĺňame a obmieňame činnosť žiakov ŠKD, podľa ich potrieb a záujmu pripravujeme ponuku tvorivých 

dielní i spoločných posedení s rodičmi , podľa priestorových možností zriadime v škole multifunkčnú 

triedu pre prácu, relax a zábavu detí v ŠKD – psychohygiena žiakov v školskom prostredí 

v mimovyučovacom čase,  



 zabezpečujeme účasť a prácu žiakov v žiackom parlamente s delegovaním právomocí na prípravu 

pravidiel hodnotenia správania a prospechu žiakov, kontroly dochádzky, dodržiavania ich práv s cieľom 

budovať ich rozhodovacie schopnosti a zodpovednosť, prostredníctvom školského parlamentu 

organizovať akcie žiakov školy – Deň v knižnici, Mikuláš, tvorivé dielne, tematické dni, imatrikulácie 

prvákov, školský časopis v elektronickej podobe, školské rozhlasové štúdio, školské filmové štúdio – 

spolupráca s médiami v regióne, akcie školy, 

 vydávame školský časopis WOW v elektronickej i v papierovej podobe,     

 zapájame žiakov do súťaží a olympiád, do projektov : predmetové olympiády, Hviezdoslavov Kubín, 

Šaliansky Maťko, Svätoplukovo kráľovstvo, Štúrov Zvolen, Pytagoriáda, Klokan, súťaže v prednese 

v cudzích jazykoch, English Drama, Story, Song, Slávik Slovenska, umelecké – spevácke, vytvarné 

a tanečné súťaže, športové súťaže a mnohé iné, projekt Detský čin roka – ktorý rozvíja pozitívne prvky 

osobnosti detí, zapojiť sa každoročne do projektu Škola priateľská k deťom, 

 organizujeme pre žiakov 1. stupňa plavecký a korčuliarsky výcvik, Školu v prírode, odborné exkurzie po 

Slovensku i do zahraničia. 

 

     2. 4. 3   Pedagogické stratégie v jednotlivých oblastiach 

A/  Oblasť výchovy  v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa          

 dôsledne realizujeme multikultúrnu výchovu vo výchovno-vzdelávacom procese, využívame všetky 

témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu, so vzdelávaním v oblasti 

ľudských práv, práv dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, rovnosti muža a ženy, 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, intolerancie 

a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, 

 podporujeme a umožňujeme rešpektovanie názorov žiakov, ich účasť v rozhodovaní v oblastiach, 

ktoré sa ich v rámci školy a ŠKD dotýkajú, podporujeme spoluzodpovednosť žiakov za chod školy, 

za imidž školy a za šírenie dobrého mena školy,  

 podporujeme činnosť žiackeho parlamentu, aktivizujeme spoločné stretnutia vedenia školy so 

žiackym parlamentom, umožňujeme participáciu detí na chode školy – tvorba Školského poriadku, 

prenášanie pravidiel bližšie k žiakom, spolupráca pri organizovaní akcií školy, tvorba triednych 

pravidiel správania žiakov a pod. 

 sprístupňujeme všetkým žiakom informačnú a poradenskú službu v oblasti vzdelávania, výchovy 

a profesijnej orientácie, 

 prijímame opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré „neútočia“ na ľudskú dôstojnosť žiaka 

(nezosmiešňovať, nepoužívať fyzickú silu) a zakotvili sme ich v školskom poriadku, ktorý obsahuje 

povinnosti aj práva žiaka, 

 zabezpečujeme ochranu detí pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, 

poškodenia alebo zneužitia, 



 monitorujeme priebežne zmeny v správaní detí, vyhľadávame ohrozené deti, deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a v spolupráci s výchovnou poradkyňou, špeciálnym pedagógom, 

koordinátorom, CPPPaP, sociálnou kurátorkou, sociálnymi koordinátormi zlepšujeme ich životné 

podmienky v rámci nových zákonov o sociálnej starostlivosti, 

 aktualizujeme školský poriadok formou dodatkov, oboznamujeme s nimi školskú radu, žiakov 

a rodičov našich žiakov, 

 zabezpečujeme vykonávanie pedagogicko - psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom na 

povinnú školskú dochádzku v CPPPaP Nitra,  

 výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňujeme tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného výchovno-vzdelávacieho procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, 

 venujeme pozornosť na pestovanie národného povedomia, vzťahu k vlastnému regiónu, jeho 

osobnostiam, k poznaniu histórie vlastného národa,  

 zapájame žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, 

stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, 

 v súlade s koncepciou Výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a SŠ a učebnými osnovami Výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu pre 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ schválenými MŠ SR   dňa 30. januára 2002 

pod číslom 116/ 002-41 splatnosťou od 1.9. 2002 venujeme pozornosť výchove  k rodine 

a rodičovstvu a organicky podľa  charakteru predmetu a učiva zaradiť do tematických plánov. 

Realizujeme prevencie v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočňovať besedy so 

psychológom, resp. lekárom, 

 implementujeme do obsahu jednotlivých učebných predmetov v školskom vzdelávacom programe 

environmentálnu výchovu ako prierezovú tému, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť 

žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, 

 do obsahu jednotlivých predmetov implementujeme mediálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho 

vzdelávacieho programu,                                                                               

 dôrazne žiadame od žiakov dodržiavanie   školského poriadku. Vedieme žiakov k tomu, že každý 

je za svoje činy zodpovedný. Pri riešení problémov pedagogický pracovník využíva transparentnosť 

a o prešetrení prípadu vedie presný a jasný záznam, 

 zapájame sa každoročne do projektu Slovenského výboru UNICEF „Škola priateľská deťom“, 

 predchádzame diskriminácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní práva na 

vzdelanie dlhodobým vedením žiakov k tolerancii a k prijímaniu a rešpektovaniu svojich spolužiakov 

aj s ich odlišnosťami,  

 sprístupňujeme obsah vzdelávania pre deti a žiakov s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia 

inovatívnymi alternatívnymi formami a metódami, zabezpečujeme im možnosť zmysluplného 

trávenia voľného času, 



 pokračujeme v integrácii žiakov s mentálnym postihnutím v bežných triedach, v záujmových 

útvaroch, v ŠKD, 

 realizujeme vzdelávanie žiakov  o právach detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa,  pripravujeme 

a realizujeme v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami osvetovú činnosť, 

aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti  žiakov o ich právach, 

 v rámci výchovy k ľudským právam využívame materiál KOMPAS – manuál výchovy mládeže k 

ľudským právam, zverejnený na www.iuventa.sk.  

                      

      B/ Bezpečnosť a prevencia 

 venujeme zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického 

alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, 

týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie,  

 pozorovaním a monitorovaním správania žiakov, rozhovormi s rodičmi, žiakmi a spoluprácou so 

sociálnou kuratelou, s CPPPaP, s políciou chceme predchádzať spomínaným javom v bode 1, 

 vypracúvame vlastné triedne programy prevencie šikanovania v súlade s Metodickým usmernením 

č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, 

 zúčastňujeme sa preventívnych aktivít organizovaných CPPPaP a KOS Nitra, 

 výchovný poradca, koordinátor prevencie aktívne spolupracuje s členmi pedagogického zboru, 

s CPPPaP, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, s mimovládnymi organizáciami, 

 zameriavame sa na odbornú a poradenskú činnosť v oblasti profesijnej orientácie, realizujeme  

preventívny program, spolupracujeme s centrami výchovnej a psychologickej prevencie, realizujeme 

prevenciu – aj k rizikovému správaniu v rámci dospievania, 

 realizujeme preventívne besedy v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy s odbornými 

zamestnancami CPPPaP na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským správaním 

a otrockou prácou, 

 dôsledne dodržiavame opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania, ktoré sú súčasťou Školského 

poriadku,   

 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorujeme správanie sa detí a žiakov a jeho 

zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, 

prípadne zneužívania, bezodkladne zabezpečíme ich aktívnu ochranu, 

 v prípadoch podozrenia z ohrozovania mravného vývinu detí a žiakov bezodkladne budeme riešiť 

vzniknutý problém s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom, 

 v zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva realizujeme 

projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a 

kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia detí 

a žiakov, 



 dôsledne dodržiavame opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania a postupujeme v súlade s 

Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 

zariadeniach, 

 
 sme si vedomí, že podľa zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre 

okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov sme  povinní:  

 predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati zamerané najmä na účinnosť 

súdom uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý bolo opatrenie uložené, s 

prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného opatrenia, ak už splnilo svoj účel, s 

odporúčaním na opakované uloženie toho istého výchovného opatrenia, na uloženie iného vhodného 

výchovného opatrenia, alebo ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním 

dočasnej úpravy jeho pomerov spôsobmi uvedenými v zákone č. 36/2005 Z. z.  

 poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgánom ochrany) a 

zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately u detí,  

 poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa,  

 poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v 

oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 a 76 zákona č. 

305/2005 Z. z.,  

 spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení 

situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u 

ktorých sa to dôvodne predpokladá; ak súd povolil orgánu ochrany vstup do obydlia na účel 

preverenia informácie, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému 

alebo zlému zaobchádzaniu, zamestnanec orgánu ochrany je oprávnený v sprievode policajta vstúpiť 

do obydlia a preveriť stav dieťaťa aj spolu s ústne alebo elektronicky vopred prizvaným zástupcom 

školy alebo školského zariadenia, v prípade ak tento môže napomôcť prevereniu stavu dieťaťa 

a súhlasí so svojou účasťou. 

                                                                      

      C/ Čitateľská gramotnosť 

 podporujeme kontinuálne vzdelávanie pedagógov v oblasti čitateľskej gramotnosti, 

 zapájame sa do aktivít v rámci projektu NÚCEM Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom 

elektronického testovania, v rámci ktorého o i. testovať aj mieru čitateľskej gramotnosti žiakov 

 formujeme kladný vzťah žiakov ku knihe v rámci literatúry, čítania, slovenského jazyka, aktivít 

školskej knižnice, vyhlasovaním súťaží o naj-knihu, o naj-čitateľa školy, organizujeme popoludňajšie 

čitateľské aktivity v ŠKD, čitateľský maratón, plánujeme zorganizovať súťaž v čitateľskej 

gramotnosti žiakov, osloviť aj školy v regióne, podporujeme vydávanie školského časopisu 



v elektronickej i papierovej podobe a literárneho zborníka vlastných prác žiakov na konci školského 

roka,  

 organizujeme semináre pre pedagógov školy o metódach rozvíjania čitateľskej gramotnosti na 

hodinách všetkých vyučovacích predmetov, 

 venujeme pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií vo všetkých predmetoch,  

 s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s 

porozumením, kladieme dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a 

zdokonaľovať prácu s informáciami a vlastný hovorený jazykový prejav žiakov.  

 

      D/ Finančná gramotnosť 

 plníme hlavné úlohy vzdelávacieho programu Národný štandard finančnej gramotnosti podľa 

Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích 

programov základných škôl a stredných škôl,  

 zapracovali sme tento národný štandard do školského vzdelávacieho programu /príloha č.1/ a plníme 

ho v rámci vzdelávacieho procesu, 

 zabezpečujeme učiteľov školskými pomôckami a metodickým materiálom stimulujúcim rozvoj 

finančnej gramotnosti žiakov, 

 umožňujeme kontinuálne vzdelávanie učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, 

 realizujeme projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti vo výchovno-

vzdelávacom procese i v mimoškolskej činnosti, 

 využívame vhodné témy na vyučovacích hodinách matematiky, občianskej výchovy, dejepisu, 

slovenského jazyka, etickej výchovy a ostatných predmetov na zvyšovanie finančnej gramotnosti 

žiakov. 

    E/ Zdravý životný štýl 

 realizujeme školský program podpory zdravia, životného štýlu a výchovy ku zdraviu – 

rozpracovaný v pláne práce koordinátorov zdravej školy pre 1.stupeň a pre 2.stupeň, 

 vymedzili sme v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych 

a nelegálnych drog v školách, 

 priebežne informujeme rodičov o preventívnych aktivitách školy ako aj o možnostiach odbornej 

pomoci, ktorú poskytuje CPPPaP, 

 zapájame sa do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky v súlade s Národným 

programom prevencie HIV/ADHD, do charitatívnej zbierky Biela pastelka, v rámci ktorej 

hovoríme o nevidiacich, vychovávame žiakov k správaniu sa k osobám so zdravotným 

znevýhodnením, 



 posilňujeme výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizujeme aktivity na podporu 

zdravia a zdravého životného štýlu – tematické dni, celoškolské súťaže organizované 

koordinátormi zdravej školy a žiackym parlamentom, besedy, 

 zapájame sa do kampane Odstráň obezitu a projektu Hovorme o jedle, 

 dbáme na zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít v čase vyučovania i v mimoškolskej 

činnosti,  

 realizujeme aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a posilňujeme 

výchovu  žiakov k zdravému životnému štýlu, 

 zvyšujeme počet zapojených žiakov do pohybových aktivít, podporujeme činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Efektívne využívame ihriská a telocvičňu, sprístupňujeme 

ich na športovú činnosť aj mimo vyučovacieho procesu a vyučovacích dní,  

 pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.) a Svetového dňa mlieka (3. 5.) máme tematické 

týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia 

konzumácie ovocia a zeleniny, 

 realizujeme aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity. Vymedzujeme 

priestory na propagáciu zdravého životného štýlu, realizujeme prednášky a tvorivé aktivity, aj za 

účasti lekárov a zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, 

 plníme úlohy, ktoré vyplývajú z Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej 

republike na roky 2008 – 2015, s dôrazom na zdravotnú fyzickú aktivitu  žiakov a na podporu 

rodičovských schopností mladej generácie, najmä zo sociálne znevýhodnených skupín, 

 vyhlasujeme aktivity k Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (28. 4.), 

Svetovému dňu nefajčenia (31. 5.), Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovaniu 

s drogami (26. 6.), Svetovému dňu ústneho zdravia (12. 9.), Svetovému dňu bez násilia (2. 10.), 

Svetovému dňu duševného zdravia (10.10.), Európskemu týždňu boja proti drogám (46. týždeň) a 

Svetovému dňu prevencie AIDS , 

 v súlade s Národným programom duševného zdravia realizujeme aktivity a besedy o rizikách 

dospievania a o podpore duševného zdravia a spolupracujeme s odbornými zamestnancami 

CPPPaP, 

 organizujeme v priestoroch školy dobrovoľné darovanie krvi dvakrát za školský rok, 

vychovávame našich žiakov zážitkom k solidatite medzi ľuďmi, učíme ich zásady 1. pomoci. 

                

       F/ Environmentálna výchova 

 Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu 

a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

na zdravé potraviny, čistú vodu. 

 Zvyšujeme povedomie v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania 

žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia. 



 Dôsledne presadzujeme úlohy environmentálnej výchovy vo vzdelávacom programe – udržateľnosť 

výsledkov Enviroprojektu 2015. 

 Motivujeme a podporujeme žiakov k zapájaniu sa do environmentálnych súťaží   a projektov. 

 Motivujeme žiakov k zapájaniu sa do výtvarných súťaží s environmentálnou tematikou. 

 Vedieme žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti znižovania 

spotreby vody, k šetrnému zaobchádzaniu  so školskými potrebami a školským majetkom.  

 Propagujeme environmentálne témy na triednych nástenkách, vo vestibule škole a pravidelne ich 

aktualizujeme. 

 Organizujeme školu v prírode, plavecký výcvik, výlety a exkurzie s prihliadnutím na enviroaspekty v 

danej lokalite.  

 Spolupracujeme s organizáciami s ekologickým a environmentálnym zameraním (Strom života, 

projekt Recyklohry, ....)  

 Podporujeme environmentálne a humanitné  finančné zbierky na pôde školy (Biela pastelka, Dobrá 

novina, Deň narcisov, UNICEF – Týždeň modrého gombíka, ...) 

 Upozorňujeme žiakov na niektoré významné dátumy z environmentálneho kalendára a diskutujeme 

o ich dôležitosti, potrebe a význame z celospoločenského hľadiska. 

 (22. 3. – Svetový deň vody; 1. 4. – Svetový deň vtáctva; 7. 4. – Svetový deň zdravia; 22. 4.         Deň 

Zeme, 5. 6. – Svetový deň životného prostredia; 4. 10. - Svetový deň zvierat; 29. 12. – Svetový deň 

biodiverzity) 

 Vedieme žiakov k ochrane životného prostredia prostredníctvom separácie druhotných odpadov: zber 

papiera, zber použitých batérií. 

 
 Zapojíme sa  do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja 

environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju (www.zelenaskola.sk).  

 Vytvárame podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je 

koordinovať environmentálnu výchovu v škole,  

 Podporujeme rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním školy do projektov a súťaží s 

environmentálnym zameraním.  

 

G/ Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia 

 

 Dôsledne uplatňujeme zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminujeme nežiaduce javy, 

akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov 

v dôsledku  ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných 

žiakov. Vytvárame vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou 

populáciou. 

 Zabezpečujeme a plníme úlohy vyplývajúce z Revidovaného národného akčného plánu  



            Dekády začleňovania rómskej populácie : 

        a) dôsledne dodržiavame postupy  prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl, 

        b)  zabezpečujeme vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom  

              na povinnú školskú dochádzku výlučne v centre pedagogicko - psychologického  

              poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) 

        c/ v spolupráci so zriaďovateľom, príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a             

komunitnými centrami prijímame opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích 

výsledkov a pri výchove a vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky. 

                                                                                      

       H/ Cudzie jazyky 

 Pri vyučovaní cudzieho jazyka venujeme pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, ako sú 

napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované 

vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v 

nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu – TPR (Total Physical Response), hru ako 

motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované 

učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a 

voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh. 

 Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminujeme memorovanie a sústredíme sa na vyučovanie založené na 

tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti 

a druh inteligencie, dbáme na rozvoj komunikácie v cudzom jazyku. 

 Naďalej organizujeme školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňujeme sa vyšších kôl týchto 

súťaží. Informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk. 

 

     I/  Knižnice 

 Systematicky budujeme školskú knižnicu ako informačné, kultúrne a relaxačné centrum pre žiakov i 

pedagógov školy, obnoviť knižný fond.  

 Organizujeme stretnutia  so spisovateľom  alebo s inou osobnosťou slov. kultúry.                                                

 Využívame knižnično-informačné služby a podujatia obecnej knižnice. 

 V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc zapájame sa do Súťaže o najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice. 

 Zapájame sa do spoločného čítania na I.st. a do projektu:“ Záložky nás spájajú“. 

 Organizujeme súťaže v rámci školy – Najčitateľ roka, prezentácie nových kníh, vyučovanie v školskej 

knižnici. 

 Zapájame sa  každoročne do súťaže čitateľský maratón. 

 Vedieme žiakov k čítaniu umeleckej literatúry, k rozhovorom o knihách. 

 Organizujeme pre žiakov 1. stupňa Noc v škole s rozprávkami. 

 



J/ Informačné a komunikačné technológie 

 Vytvárame priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

informačných a komunikačných technológií a venujeme pozornosť rozvíjaniu kompetencií  žiakov v 

tejto oblasti. 

 Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane  žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k 

bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, 

www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk, 

 Ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam využívame digitálny vzdelávací obsah schválený 

ŠPÚ. 

 Zapájame sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce 

európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku. 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese i v procese domácej prípravy žiakov na vyučovanie pravidelne 

využívame vzdelávací portál www.zborovna.sk, www.bezkriedy.sk.  

 Zapojili sme sa do projektu Digiškola.  

 

2. 5  Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)     

 

Žiak so ŠVVP je spravidla: 

A. žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.: a/ žiak so zdravotným postihnutím – s mentálnym 

postihnutím, so sluchovým, zrakovým, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, b/ žiak chorý 

alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami - učenia, správania, aktivity a pozornosti. 

B. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

C. žiak s nadaním. 

Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so ŠVVP zabezpečujeme: 

a/ včasnú špeciálnopedagogický, psychologickú, medicínsku diagnostiku, realizáciu odporúčaní odborných 

pracovísk pre prácu s týmito žiakmi, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ak je 

odporúčané v správe z vyšetrenia žiaka, individuálnu a skupinovú prácu, používanie špeciálnych metód 

a foriem vyučovania, individuálny prístup, úpravu vzdelávacieho obsahu, ak je toto odporúčané odborným 

pracoviskom, hodnotenie podľa metodických pokynov, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie vyplývajúce 

z odbornej diagnostiky žiaka, 

b/ materiálne vybavenie – učebnice, vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky,... 



c/ odborný servis školského špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa – podľa odbornej diagnostiky 

a odporúčania z vyšetrenia žiaka, v prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov 

v triede, odbornú prípravu učiteľov – interné vzdelávanie a poradenstvo, konzultácie so školským 

špeciálnym pedagógom, 

d/ finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok. 

2. 5. 1  Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa v našej škole realizuje: 

a/ v špeciálnych triedach – žiaci s ľahkým a stredným mentálnym postihnutím, ktorí sú na výchovných 

predmetoch integrovaní v triedach pre intaktných žiakov, 

b/ v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy, ak je to potrebné podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu.  

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach /integrované vzdelávanie/ zabezpečujeme 

vhodné podmienky na vzdelávanie: 

 odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce individuálnym 

potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením, spoluprácu so zariadením výchovného poradenstva 

a prevencie alebo špeciálnou školou, 

 triedny učiteľ v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, vyučujúcim daného predmetu 

a s odborným zariadením poradenstva a prevencie vypracuje individuálny vzdelávací program, ak 

odborné vyšetrenie túto skutočnosť vyžaduje, 

 vyučujeme za pomoci školského špeciálneho pedagóga individuálne alebo v skupinkách na 

vyučovaní alebo mimo triedy – v odbornej učebni pre integrovaných žiakov, pričom obsah, formy 

a postup vyučovania bude konzultovať s príslušným učiteľom, 

 zabezpečujeme v rámci vyučovania možnosť individuálnej práce s vybranými žiakmi 

prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, 

terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia. 

Kompletný obsah a špecifiká vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením sa nachádza vo 

vzdelávacích programoch, zverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. V procese vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v prípade zaradenia žiaka do 

vzdelávacieho procesu v našej škole, budeme postupovať podľa nasledujúcich vzdelávacích programov: 

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania 

Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím 



Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 

Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených 

Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím 

Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím 

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

Vzdelávací program pre žiakov hluchoslepých 

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím, v príp. ak žiak nie je zaradení do špeciálnej triedy 

v našej základnej škole. 

V škole pracuje školská špeciálna pedagogička, jej činnosť v Základnej škole  Výčapy-Opatovce  je 

zameraná na tieto  oblasti pôsobnosti: 

Práca so žiakmi 

Realizujeme: 

-     individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových 

porúch učenia, porúch správania, porúch pozornosti, na rozvoj žiaka vo výchovno-vyučovacom procese, 

-   diagnostické sledovania žiakov s problémami v učení a v správaní počas vyučovania, 

-   pedagogickú diagnostiku žiakov 1. stupňa, 

-  zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom, 

-  priamu výchovno-vzdelávacia činnosť – vyučovanie žiakov  so ŠVVP.   

Spolupráca s učiteľmi 

Realizuje sa/realizujú sa: 

-   spolupráca s triednym učiteľom a  predmetovými pedagógmi pri tvorbe individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu, aktualizácii IVVP, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému 

žiakovi, 

-  priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese, 

-  spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného 

žiaka a pri spracovaní údajov o žiakoch so ŠVVP z dôvodu úprav pri celoplošnom testovaní, 

-  poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začlenených žiakov odporúčanú odbornú literatúru 

ako aj odborné konzultácie,  

- prípadová štúdia žiaka so zdravotným znevýhodnením po obdržaní správy z jeho psychologického 

a špeciálno-pedagogického vyšetrenia, 

- pomoc triednym učiteľom pri vypracovaní pedagogickej charakteristiky žiaka,   

-   konzultácie   vychovávateľkám  v ŠKD. 

 Spolupráca s rodičmi 

Realizuje sa/realizujú sa: 

- v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného 

dieťaťa, 



- individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom  žiakov, u ktorých  sa začali prejavovať problémy v učení 

a v správaní, 

- spolupráca s rodičmi žiakov s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu. 

 Spolupráca so špecializovanými zariadeniami: 

-  spolupráca s CPPPaP Nitra,   J. Vuruma,  

-  spolupráca s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva Nitra, Mudroňova ul.1, 

 - spolupráca s Dyscentrom, Nitra, Nábrežie mládeže 85, 

 - spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie Topoľčany, 

 - spolupráca s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Topoľčany, Pod Kalváriou, 

 - spolupráca s odbornými pracoviskami, s ktorými prídeme do kontaktu  v priebehu školského roka,  

  - spolupráca  so školskými špeciálnymi pedagógmi iných škôl v Nitre a okrese Nitra, 

- v prípade potreby konzultácie s Oddelením metodických činností  na Okresnom úrade Nitra. 

Ďalšia činnosť: 

  - budujeme špeciálno-pedagogického kabinetu/ pre žiakov s poruchami učenia (odborná literatúra, 

pomôcky, pracovné listy ....), 

  -  štúdium odbornej literatúry, 

  -  zvyšujeme odbornosť pedagógov prostredníctvom kreditového štúdia a ďalších foriem,   

 -  vedenie MZ špeciálnych pedagógov, 

 -zabezpečujeme termíny kontrolných a rediagnostických vyšetrení v odborných pracoviskách – CPPPaP, 

CŠPP ... a pripravujeme podkladov pre tieto vyšetrenia, 

 - pripravujeme  podklady pre  prvé diagnostické  vyšetrenie v odborných školských zariadeniach,  

 - pripravujeme  kompenzačné  pomôcky,    

 - priebežná kontrola evidencie  a doplnenie dokumentácie  žiakov so ŠVVP,  

 - zúčastňujeme sa na odborných seminároch, školeniach, konferenciách, 

 - zabezpečujeme žiakom dostatok pracovných listov, hárkov, metodického materiálu, 

 - podieľame sa na  aktivitách a činnostiach poriadaných pre žiakov školy, so začlenením  žiakov so ŠVVP 

/integrovaných /podľa ich možnosti /, 

- plnenie odborných  úloh pridelených riaditeľkou školy pedagógmi prebieha podľa pokynov a systematicky. 

2. 5. 2 Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP 

Vo vzdelávaní žiakov zo SZP postupujeme podľa novely zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa úpravy §107 

zákona č. 245/2008 Z.z. zo dňa 26. 1. 2016 pod č. 2016-8525/1349:1-100A  -  Výchova a vzdelávanie detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia  ( v znení zákona č. 188/2015 Z.z. od 1. 1. 2016). 



Vzdelávanie žiakov zo SZP uskutočňujeme v bežných triedach. Vo výchovno-vzdelávacom procese máme 

za cieľ využívať nasledujúce možnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole: 

 prispôsobujeme metódy a postupy pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali obmedzenia žiaka zo SZP, 

využívať individuálny prístup, 

 zabezpečujeme materiálne podmienky na vzdelávanie týchto žiakov v čase vyučovania i mimo 

vyučovania,  

 včasne riešime vzdelávacie problémy – pohovory so žiakmi, s ich rodičmi, využívať pomoc asistenta 

učiteľa, 

 motivujeme a vytvárame podmienky pre žiakov a ich rodičov pre pravidelnú dochádzku na 

vyučovanie, spolupracujeme so zriaďovateľom a s inými partnermi, 

 zapájame žiakov do aktivít, v ktorých môžu títo žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti, 

zabezpečovať, aby títo žiaci mohli zažiť v škole úspech, pozorovať ich, využiť a podporiť ich 

nadanie na šport, umenie, záujem o predmet alebo vzdelávaciu oblasť, povzbudzovať ich, pochváliť, 

odmeniť, 

 v prípade potreby zabezpečujeme nižší počet žiakov v triede.  

V prípade potreby vypracujeme individuálny vzdelávací program pre konkrétneho žiaka – vypracovaný na 

jeden, na viacero predmetov alebo na všetky predmety. Tento program vypracuje triedny učiteľ v spolupráci 

s vyučujúcimi predmetov a so školským špeciálnym pedagógom. 

2. 5. 3  Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 

       V prípade diagnostikovania žiaka ako žiaka s nadaním, ktorý je diagnostikovaný centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, zabezpečujeme optimálne podmienky pre jeho vzdelávanie 

v našej škole. Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa bude uskutočňovať v bežnej triede spolu 

s ostatnými žiakmi školy – školská integrácia – budú postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu. Nadaní žiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo 

zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia, postupujú podľa individuálneho 

vzdelávacieho plánu, ktorý má okrem rozvoja nadania zabezpečiť aj kompenzáciu obmedzení žiaka. Pri jeho 

príprave spolupracuje triedny učiteľ s príslušným odborným zamestnancom zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. Do jeho vzdelávania môže byť v tomto prípade zapojený aj asistent učiteľa. Vo 

všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s nadaním špecifické podmienky 

pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, preto pre týchto žiakov:  

 zabezpečíme vzdelávanie nadaného žiaka materiálne, metodicky i personálne, 

 budeme rozvíjať jeho nadanie a optimalizáciu vývinu jeho osobnosti, 



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

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

 budeme spolupracovať so psychológom z odborného pracoviska, s odborným pedagógom umeleckej 

školy, príp. so športovým trénerom – podľa druhu nadania žiaka, 

 budeme využívať pedagogické postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov – 

projektové vyučovanie, 

 budeme akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiadúcim výsledkom, aj keď sa líšia od 

bežne používaných, 

 budeme viesť žiakov k realistickému hodnoteniu vlastných schopností i výsledkov svojej práce, 

 budeme viesť žiakov k vzájomnej spolupráci. 

2. 6  Vzdelávacie oblasti a prierezové témy      

 

A. 

Vzdelávacie oblasti                - predmety 

Jazyk a komunikácia                        - Slovenský jazyk, Anglický jazyk 

Matematika a práca s informáciami - Matematika, Informatika 

Človek a príroda                               - Prvouka, Prírodoveda 

Človek a spoločnosť                         - Prvouka, 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 a športová výchova 

B. 

Prierezové témy sú integrálnou súčasťou obsahu vyučovania vyučovacích predmetov predmetov podľa 

svojho obsahu a svojich cieľov a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov v Inovovanom 

školskom vzdelávacom programe. Budeme využívať aj iné formy uplatňovania prierezových tém, a to 

projekty, besedy, exkurzie, tematické vychádzky v regióne, tematické dni vo vyučovacom procese, príprava 

a nácvik kultúrnych programov k Vianociam a ku Dňu matiek, záujmové útvary, výchovné koncerty, 

didaktické hry. 

 Hlavné ciele prierezových tém 

1. Osobnostný a sociálny rozvoj 

Hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. 

Prostredníctvom tejto témy sa rozvíjajú osobné a sociálne kompetencie žiaka. Umožníme žiakom 

rozmýšľať o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedieme žiakov k 

tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva a rešpektovali práva a názory ostatných. Usmerníme ich, aby 



chránili svoje zdravie a naučili sa odolávať  rizikám. Uplatňovaním tejto témy prispejeme k tomu, aby 

žiak:  

- porozumel sebe a iným, 

- optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií, 

- uprednostňoval priateľské vzťahy v triede a mimo nej, 

- osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, 

- nadobudol základné prezentačné zručnosti, 

- získal a uplatňoval sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

- rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov, 

- uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania. 

2.  Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských 

vzťahov a rodičovstva. Pri jej realizácii budeme vychádzať zo životnej reality žiakov, ich veku, 

zrelosti, vývinového štádia. Pri jej uplatňovaní je podmienkou taktný a citlivý prístup učiteľa. 

   Uplatňovaním tejto témy prispejeme k tomu, aby /si / žiak:  

- osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti I budúcnosti, 

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov,  

- uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania. 

       Realizáciu tejto prierezovej témy riadi koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

3. Environmentálna výchova 

Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, návyky, postoje k ochrane a zlepšovaniu životného 

prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Jej uplatňovaním budeme viesť žiakov 

k tomu, aby pochopili vzájomné vzťahy človeka, organizmov a životného prostredia, aby hľadali 

spôsoby, ako pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami – starostlivosťou o rastliny, o 

domáce zvieratá, o svoje okolie a pod. 

Uplatňovaním tejto témy prispejeme k tomu, aby /si / žiak: 

- osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie, 

- rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody, 

- rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia, 

- poznal a vyberal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia, 

- podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy, jej okolia i obce, 

- správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie. 

       Realizáciu tejto prierezovej témy riadia aj koordinátori. 

 



4. Mediálna výchova 

       Jej hlavným cieľom je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň     

       schopnosti  kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.           

       Dôležitou úlohou je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov  

príležitosti na ich spracovanie. Uplatňovaním tejto témy prispejeme k tomu, aby /si / žiak: 

- uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

- pochopil pozitíva a negatíva využívania a vplyvu médií, 

- osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov, 

- nadobudol základné zručnosti potrebné na využívanie médií. 

  5. Multikultúrna výchova 

      Žiaci prostredníctvom spoznávania svojej kultúry, svojej národnej histórie, iných kultúr, zvykov, tradícií 

a histórie iných národov sa učia  rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné, dokážu s ich príslušníkmi 

komunikovať a spolupracovať. Učia sa rešpektovať ľudské práva.  Uplatňovaním tejto témy prispejeme k 

tomu, aby /si / žiak:  

- rešpektoval prirodzené rozmanitosť spoločnosti,  

- spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, 

- akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, 

- uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

Spolupráca našej ZŠ s Unicef  je ďalšou formou realizácie tejto výchovy v našej škole. Zapájame sa 

každoročne do projektu Škola priateľská k deťom, plníme úlohy a darí sa nám získavať tento titul 

každoročne.  

6. Regionálna výchova a ľudová kultúra  

     V rámci všetkých vyučovacích predmetov sa budeme snažiť, aby žiaci poznali kultúrne a prírodné      

     bohatstvo svojho regiónu, budeme vytvárať a formovať kultúrnu identitu a postupne rozvíjať historické  

     vedomie  žiakov. Uplatňovaním tejto témy prispejeme k tomu, aby /si / žiak:  

- rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho 

regiónu, 

- vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu, krajine, 

- rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.   

7. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

      Jej hlavným cieľom je príprava žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo  

      cyklistov. Uskutočňuje sa najmä v predmetoch prvouka a vlastiveda v objekte školy a v bezpečných   

      priestoroch v obci.  Uplatňovaním tejto témy prispejeme k tomu, aby /si / žiak:  

- pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi na veku primeranej úrovni, 



- osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej 

premávke, 

- pochopil význam technického stavu a údžby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a 

prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla, 

- uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

     Ciele dopravnej výchovy budeme plniť aj v rámci návštevy dopravného ihriska jedenkrát za školský rok. 

8.  Ochrana života a zdravia 

      Jej hlavným cieľom je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí  

       prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaobrane, poskytovanie pomoci  

      iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a  

      zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a  

      nepredvídateľných situáciách. Realizuje sa najmä na hodinách telesnej a športovej výchovy, prvouky,  

      prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy, ale aj iných predmetov a iných samostatných organizačných  

     foriem vyučovania – didaktických hier. Uplatňovaním tejto témy prispejeme k tomu, aby /si / žiak:  

- rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce zdravie a život, 

- osvojil si praktické zručnosti v sebaobrane, 

- pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia, 

- vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci, 

- osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode, 

- rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

             Uplatňujeme nasledovné prierezové témy podľa štátneho vzdelávacieho programu: 

Táto prierezová téma sa realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov, ako aj 

prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Ide o vopred 

pripravené vzdelávacie aktivity v 3 oblastiach:  

a/ riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 

b/ zdravotná príprava 

c/ pohyb a pobyt v meste, obci a v prírode. 

Účelové cvičenia realizujeme dvakrát do roka: na jeseň a na jar. Realizuje sa spravidla dva dni: 1. deň – 4 

hodiny teoretickej prípravy, 2.deň – 4 hodiny praktickej činnosti. Vedúci didaktických hier koordinuje 

učiteľov a žiakov, vypracuje plan organizácie didaktických hier a na záver vyhodnotenie priebehu, ktoré 

odovzá riaditeľke školy.  

9. Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je 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 

finančných nástrojov, ich fungovania a zmysluplného využívania. Táto dôležitá zručnosť dáva ľuďom šancu 

robiť najlepšie rozhodnutia týkajúce sa ich peňazí.  



Finančná gramotnosť slovenskej populácie je nepostačujúca. Prieskumy ukázali, že veľká časť bankových 

klientov nerozumie základným finančným pojmom a nevie si pre seba správne vybrať z ponúkaných 

produktov finančného trhu. V súčasnosti sa deti pohybujú v inom svete finančných operácií, než sa pohybovali 

ich rodičia. Aj preto je nutné, aby škola a výchovno-vzdelávací proces boli jedným zo zdrojov informácií 

z oblasti finančného vzdelávania. Rovnako je nemenej dôležité, aby žiaci videli nutnosť a mali potrebu 

vzdelávať sa vo finančnej oblasti.  

V tomto procese si uvedomujeme, že finančná gramotnosť nie je totožná s matematikou, ale má tiež 

občiansky, etický a právny rozmer. Dosiahnutie určitého stupňa finančnej gramotnosti tiež úzko súvisí s inými 

zručnosťami, akými sú napríklad informačná, digitálna, čitateľská či pracovná gramotnosť.  

V súlade s cieľmi vzdelávania vo finančnej oblasti implementujeme hlavné témy Národného štandardu 

finančnej gramotnosti do nášho školského vzdelávacieho programu. Jednotlivé témy národného štandardu 

aplikujeme vo vybraných témach predmetov vo všetkých vzdelávacích oblastiach na obidvoch stupňoch 

vzdelávania: ISCED 1 a ISCED 2.  

Postupne a veku primerane dostupnými vzdelávacími formami, metódami a postupmi budeme sprístupňovať 

žiakom základné poznatky a zručnosti z oblasti financií tak, aby ich vedeli správne a efektívne uplatniť 

v každodennom živote. Prostredníctvom učebných osnov a zvolených metód budeme rozvíjať finančné 

kompetencie žiakov a poskytovať im praktické informácie o rizikách a výhodách finančného trhu. Našim 

cieľom je vo výchovno-vzdelávacom procese rozvíjať a prehlbovať finančnú a spotrebiteľskú gramotnosť 

našich žiakov tak, aby sa vedeli orientovať v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti, aby si 

osvojili základné zručnosti pre efektívne plánovanie a riadenie svojej finančnej budúcnosti.  

Implementácia finančnej gramotnosti do vyučovania je prílohou tohto dokumentu./viď. Príloha č.1/ 

 

Implementácia Národného programu finančnej gramotnosti do vyučovania žiakov 1. stupňa tvorí 

prílohu tohto dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 7  Organizačné formy a metódy 

 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci primárneho vzdelávania upravuje platná legislatíva (§ 54 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. ZŠ výčapy-Opatovce je plnoorganizovaná škola, primárne vzdelávanie tvorí prvý až 

štvrtý ročník základnej školy. Vzdelávanie sa organizuje dennou formou štúdia alebo formou individuálneho 

vzdelávania – ak sú splnené všetky podmienky pre toto vzdelávanie (§24 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučovanie začína 7, 55 hod. Organizácia vyučovania je rozpracovaná v 

organizačnom poriadku školy. 

V Základnej škole Výčapy-Opatovce sa v období jedného týždňa školského roka relizuje vyučovanie aj 

formou Školy v prírode, ktorá sa organizuje 5 pracovných dní pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Vo výchovno-

vzdelávacom procese uplatňujeme v v priebehu školského roka podľa plánov vyučujúcich a podľa vhodných 

tém, príp. Individuality triedy, žiakov  pamäťové učenie, individuálne vyučovanie, hromadné vyučovanie, 

projektové vyučovania, skupinové vyučovanie, diskusie, praktické ukážky, worshopy, vychádzky, exkurzie, 

výchovné koncerty, vedomostné, tanečné a športové súťaže, prednášky, besedy. 

Na vyučovaní využívame rôzne metódy: motivačné, expozičné, fixačné, riadený rozhovor, vysvetľovanie, 

výklad, pozorovanie, inscenačné metódy, situačné metódy, didaktické hry, brainstorming, problémové 

vyučovanie, demonštrácia, samostatná práca, skupinová práca, tvorba projektov a referátov, prezentácia 

výsledkov práce žiakov a pod. Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie žiakov. 

 

2. 8  Povinné personálne zabezpečenie 

 

    A. Vedúci pedagogickí zamestnanci: riaditeľ školy /RŠ/, 

                                                                zástupca RŠ pre 1. stupeň ZŠ a školský klub detí, 

                                                                zástupca RŠ pre 2. stupeň ZŠ. 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú 

podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov 

od ustanovenia do kariérovej pozície);  

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti uplatňujú pri 

riadení pracovného kolektívu;  

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov;  

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k žiakom, v rámci 

pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite.  

 

 



B. Pedagogickí zamestnanci 1. stupňa základnej školy 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené 

platnou legislatívou;  

 preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi a s rodičmi;  

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.  

 

       C. Odborní zamestnanci  

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou 

legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálnopedagogickej, liečebnopedagogickej 

starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie, 

 v ZŠ Výčapy-Opatovce pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady ny výkon 

odbornej činnosti.  

 

2. 9  Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

 

        Priestorové vybavenie 

          a/ pre manažment školy 

– kancelária riaditeľa 

– kancelária ZRŠ pre 1. stupeň a kancelária ZRŠ pre 2. stupeň 

     b/ pre pedagogických zamestnancov školy 

– zborovňa pre 1. stupeň 

– zborovňa pre 2. stupeň 

– kabinety pre učiteľov 2. stupňa 

          c/ pre zamestnanca poskytujúceho odborné služby 

                  - kabinet spoločný s kabinetom pre špeciálnych pedagógov a vychovávateľky v ŠKD 

          d/ pre nepedagogických zamestnancov školy  

– kancelária pre ekonomický úsek, kabinet pre správcu siete, miestnosť pre nepedagogických 

zamestnancov;  

           e) hygienické priestory  

– sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov;  

– šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi;  

          f) odkladacie a úložné priestory  

– pre učebné pomôcky;  

– didaktickú techniku;  

– skladové priestory;  

– archív;  



          g) informačno-komunikačné priestory  

– knižnica vybavená knižničným fondom, IKT zariadením a pripojením na internet;  

          h) učebné priestory (interné/externé)  

– učebne - 14;  

– odborné učebne -  7;  

– telocvičňa – 1 - malá;  

– školské multifunkčné ihrisko - 1;  

          i) spoločné priestory  

– školská budova;  

– výdajná školská jedáleň;  

– školský dvor;  

– priestory pre školský klub detí - exteriér;  

– priestor pre riešenie zdravotných problémov – zborovňa.  

         Povinné učebné priestory škôl a ich vybavenie 

          Učebňa 

          Telocvičňa 

          Multimediálna učebňa  

          Odporúčané vybavenie: 

          Učebňa výtvarnej výchovy 

          Učebňa prvouky, prírodovedy a vlastivedy 

          Vybavenie učební podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho program a príloh štátneho 

vzdelávacieho programu sa bude realizovať v prechodnom období rokov 2015 – 2018. 

V ZŠ Výčapy-Opatovce sa finančná podpora pre toto vybavenie bude získavať formou projektov, ale 

aj v spolupráci so zriaďovateľom, rodičovskou a školskou radou.  

2. 10   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove   a vzdelávaní  

  

Hlavná stratégia: 

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

Realizované úlohy : 

 Uskutočňujeme každý druhý rok vstupné školenie zamestnancov školy o BOZP, vedieme evidenciu 

školení BOZP a PO - požiarnu knihu. 

 Dôkladne preberáme so žiakmi  pravidlá BOZP , Školský poriadok a Školský poriadok ŠKD.  

 Pred každými prázdninami poučujeme žiakov o pravidlách bezpečného správania, urobíme o poučení 

zápis do triednej knihy. 



 Oboznamujeme rodičov so školským poriadkom prostredníctvom prvého RZ na začiatku každého 

školského roka, základné dokumenty zverejňujeme na webovej stránke školy. 

 Dbáme na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areáli školy. Pred vyučovaním v odborných 

učebniach preveríme stav zariadenia triedy z hľadiska bezpečnosti, dôsledne dodržiavame 

prevádzkové poriadky odborných učební, telocvične, dielne, školskej jedálne a školy.                                            

 Vedieme evidenciu školských a pracovných úrazov, zabezpečiť odškodnenie úrazov. 

 Na praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavame prevádzkový poriadok odborných 

učební . 

 Výkon dozoru orientujeme na zamedzenie školských  úrazov, poškodzovania majetku školy, fajčenia,  

šikanovania spolužiakov a zabezpečenia bezpečného pobytu žiakov v škole počas vyučovania, 

mimoškolskej činnosti, školských akcií, odborných exkurzií a výletov. 

 Poskytujeme zamestnancom školy OOP podľa spracovaného normatívu, podľa opotrebovania, 

vedieme o tom evidenciu v osobných kartách. 

 Postupujeme podľa platného Pracovného poriadku, Organizačného poriadku a Prevádzkového 

poriadku. 

 Pravidelne zabezpečujeme obhliadky budovy vedením školy, technikom BOZP, požiarnou kontrolou, 

revízie technického stavu školy odborníkmi a odstraňujeme zistené nedostatky. 

 V rámci didaktických hier sú žiaci oboznámení každoročne s požiarnou prevenciou, so zásadami 

poskytovania prvej pomoci pri úrazoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

3. 1  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 
 

Kritériá hodnotenia predmetu Slovenský jazyk a literatúra    ISCED1 

 

Hodnotenie žiakov je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy–č. 

2011-3121/12824:4-921 

 

Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať: 

- z učebných osnov a predpísaných písomných prác 

- z obsahového a výkonového štandardu pre daný  predmet 

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

neúspešných. 

 Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývin 

učenia sa žiaka. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

 Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 

 

Žiak je skúšaný ústne(prevažne na hodinách čítania, ale i na hodinách slohovej a jazykovej výchovy) a 

písomne(kontrolné diktáty, pravopisné cvičenia, odpisy, tematické práce, výstupné previerky).  

Harmonogram písomných prác- výstupné previerky a ich analýza 

                                                 - diktáty - povinné a plánované   

 

Stupnica hodnotenia diktátov a pravopisných cvičení 

Počet chýb Známka 

0 až 1 1 

2 až 4 2 

5 až 7 3 

8- 10 4 

11 a viac  5 

 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov: 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ  

počet: 1 

Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku:  

počet: 10 

Zameranie: 

1.Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

2.Hláska a písmeno (ch, dz, dž) 



3.Samohláska ä 

4.Dvojhlásky 

5.Tvrdé spoluhlásky 

6.Opakovanie učiva za 1. polrok 

7.Mäkké spoluhlásky 

8.Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9.Vety 

10.Opakovanie učiva z 2. ročníka 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ:  

počet: 10 

Zameranie:  

1.Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ  

2.Slová s l, ĺ, r, ŕ 

3.Vybrané slová po b 

4.Vybrané slová po m 

5.Vybrané slová po p 

6.Opakovanie učiva za 1. polrok 

7.Vybrané slová po r, s 

8.Vybrané slová po v, z 

9.Slovné druhy 

10.Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ:  

počet: 10 

Zameranie:  

1.Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2.Vybrané slová po b, m 

3.Vybrané slová po p, r 

4.Vybrané slová po s, v, z 

5.Spodobovanie 

6.Opakovanie učiva za 1. polrok 

7.Vlastné podstatné mená 

8.Ohybné slovné druhy 

9.Neohybné slovné druhy 

10.Opakovanie učiva zo 4. Ročníka ZŠ 

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch: 

1. ročník 

10–15 plnovýznamových slov 

2. ročník 

20 –30 plnovýznamových slov 

3. ročník 

30–40 plnovýznamových slov 

4. ročník 

40 –50 plnovýznamových slov 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

 



Hodnotenie písomných prác: 

Úlohy a otázky v písomných prácach sú hodnotené bodmi. Celkové hodnotenie písomných prác sa hodnotí 

známkou 1až 5 na základe percentuálnej úspešnosti a počtu získaných bodov v písomnej práci. 

 

Známka sa stanovuje nasledovne 

% hodnotenie známka 

100 - 90 výborný 1 

89 - 75 chválitebný 2 

74 - 50 dobrý 3 

49 - 25 dostatočný 4 

24 - 0 nedostatočný 5 

 

 

Kritériá hodnotenia predmetu Prvouka     ISCED 1 

 

Hodnotenie žiakov je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy–č. 

2011-3121/12824:4-921 

 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami. 

Žiak je z predmetu  skúšaný ústne, písomne(písomne- prevažne po prebratí tematického celku)a prakticky 

(prezentovanie vlastných projektov). 

  

PROJEKTOVÁ PRÁCA 

- hodnotia sa nasledujúce oblasti: slovná zásoba, úroveň prezentovania projektu, úprava (písomná, grafická), 

kreativita, vynaložené úsilie, zreteľnosť, samostatnosť. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až 

originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 

javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 

má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky 

jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 



Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich 

využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje 

osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. 

Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie 

nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov 

ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií 

sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny 

aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho 

činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou 

učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, 

preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie 

svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

Kritériá hodnotenia predmetu Matematika    ISCED 1 

 
Hodnotenie výsledkov vzdelávania a správania žiakov musí byť jednoznačné, zrozumiteľné a a porovnateľné 

s vopred stanovenými kritériami. Pri hodnotení učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť a pedagogický takt voči 

žiakovi, ktorého hodnotí. 

 

Zásady hodnotenia: 

1. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme vychádzať: 

- z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu /Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy platný od 1.5. 2011/, 

- z učebných osnov a predpísaných písomných prác, 

- z obsahového a výkonového štandardu pre každý predmet. 

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

a neúspešných. 

3. Pri hodnotení žiakov so ŠVVP sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na 

jeho školský výkon. 

 

Na klasifikáciu budeme využívať krátke písomné práce, kontrolné práce po ukončení tematického celku, 

štvrťročné a polročné písomné práce, vstupné a výstupné písomné práce. 

Klasifikačná stupnica pri oprave písomných previerok: 

 

% Známka 

100 - 90% 1 

89 - 75% 2 



74 - 50% 3 

49 - 25% 4 

24 - 0% 5 

 

V priebehu každého polroku sa vedomosti žiakov preverujú: 

- písomnou formou 

- hodnotenie aktívnej práce na hodinách 

●  písomné práce 

- vstupné – povinné a plánované písomné práce zamerané na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka, 

- tematické – plánované v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch po prebratí tematického okruhu, 

-  priebežné  -    zamerané na aktuálne preberané učivo v časovom rozsahu 5 – 10 minút, 

- štvrťročné a polročné – povinné a plánované písomné práce v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch, 

spravidla po prebratí 4 tematických okruhoch 

- výstupné – povinné a plánované písomné práce v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch po prebratí 

celoročného učiva. 

 

●  aktivita  a práca na hodinách – žiak môže byť ohodnotený  aj za aktívnu prácu na hodinách, za samostatnú 

prácu zadanú na hodine, za prácu vo dvojici, alebo v skupinách 

 

Zásady sebahodnotenia: 

Sebahodnotenie je dôležitou súčasťou hodnotenia žiakov pri každodennej práci. Jeho prostredníctvom sa 

posilňuje sebaúcta a sebavedomie žiakov. Žiak má priestor na to, aby urobil sebahodnotenie skôr, než bude 

poznať názor vyučujúceho, alebo spolužiaka. Urobí to formou, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam. 

Objektívne sebahodnotenie žiaka je jedným z východísk pre plánovanie ďalšej činnosti. 

 

Kritériá hodnotenia predmetu Prírodoveda    ISCED 1 

 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na prírodovede a má 

hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie žiaka v prírodovede sa  uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom 

roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v tomto predmete. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným postihnutím sa bude zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov 

a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení. 

Žiaci budú  z predmetu skúšaní  ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom 

období. Budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí- krátke tematické previerky, 

testy, pojmové rozcvičky, pracovné listy, praktické aktivity, projekty, skupinové práce, referáty. 

Kritéria hodnotenia ústnej odpovede: 

Stupeň 1                                                       

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny  je 

správny, výstižný. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2   



Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené 

kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 

javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3   

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich 

využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, 

presnosti, výstižnosti. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4  

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov 

ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických  úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú 

podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny prejav má často 

v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. 

Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5  

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto 

ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických  úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú 

značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností  je  na nízkej 

úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Kritéria hodnotenia písomných prác: 

100 -  90   %             1 

89  -   75   %             2 

74  -   50   %             3 

49   -   25  %             4 

24  -    0    %             5 

 

Kritéria na hodnotenie projektových prác a referátov: 

- samostatnosť 

-  spôsob prezentácie 

- stupeň tvorivosti, originality 

- zdroje 

Kritéria na hodnotenie skupinovej práce: 

Stupeň 1 

Samostatná prezentácia- správna, presná, výstižná, všetci členovia skupiny sa zapájajú rovnomerne 

Stupeň 2 

Občasné nedostatky v presnosti, správnosti, výstižnosti 

Stupeň 3 

Častejšie nedostatky v presnosti, správnosti, výstižnosti, menšie  problémy v organizácii práce 

Stupeň 4 

Vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, výrazná pomoc učiteľa 

Stupeň 5 

Žiaci nevedia uplatniť svoje vedomosti, návyky a zručnosti ani na podnet a s pomocou učiteľa 



 

Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, nebude dominovať aritmetický priemer 

známok. Celkové hodnotenie žiaka bude tiež zohľadňovať aj aktivitu. Snahu a prístup žiaka k danému 

predmetu.  

 

Kritériá hodnotenia predmetu Vlastiveda  ISCED 1 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia 

 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami. 

 

3.ročník 

 písomné prácé - prevažne po prebratí tematických celkov 

 ústna odpoveď 

 projekty alebo referáty 

 

4.ročník 

 písomné prácé - prevažne po prebratí tematických celkov 

 ústna odpoveď 

 projekty alebo referáty 

 

Kritériá hodnotenia projektov alebo referátov: - obsah,  

       - grafické spracovanie, 

       - nápaditosť, 

       - prezentácia. 

 

 

Kritériá hodnotenia predmetu Informatika  ISCED 1 

 

Žiaci budú  z predmetu skúšaní  písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. 

Budú slovne hodnotení na základe písomných odpovedí- krátke tematické previerky, testy, pojmové 

rozcvičky, praktické aktivity, projekty.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným postihnutím sa bude zohľadňovať zdravotné postihnutie 
týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských 
zariadení. 

Prospech z informatiky  sa na vysvedčení pre prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy bude  hodnotiť 

slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky 

Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť 

veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať 

a využívať informácie, jeho myslenie je kritické,  dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať 

osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po 

predchádzajúcom návode učiteľa.  Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením 

, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, 



faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje 

pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný 

prejav je správny, výstižný. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne. 

Stupeň  dosiahol dobré výsledky 

Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, 

hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta 

s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku.  Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu 

sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj  písomný prejav je menej presný a výstižný. Kvalita výsledkov činností 

žiaka je dobrá.  

Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky 

Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a zákonitosti podľa 

učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa 

vyskytujú  nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich 

postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný 

prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, 

kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá. 

Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. 

Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie 

svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho 

ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. Žiak nedokáže 

uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá. 

Kritéria hodnotenia písomných prác: 

100 -  80   %             dosiahol veľmi dobré výsledky             

79  -   50   %             dosiahol dobré výsledky 

49   -   25  %             dosiahol uspokojivé výsledky 

24  -    0    %             dosiahol neuspokojivé výsledky 

 

Kritéria na hodnotenie projektových prác : 

- samostatnosť 

-  spôsob prezentácie 

- stupeň tvorivosti, originality 

- zdroje 

 

Celkové hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, nebude dominovať aritmetický priemer 

známok. Celkové hodnotenie žiaka bude tiež zohľadňovať aj aktivitu, snahu a prístup žiaka k danému 

predmetu.  

 

Kritériá hodnotenia predmetu Pracovné vyučovanie  ISCED 1 

Spôsob hodnotenia: slovné 

 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. 

V predmete hodnotíme predovšetkým pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za kvalitu svojich i 

spoločných výsledkov práce. 



Kritériá hodnotenia: 

 osvojenie základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, 

 organizácia a plánovania práce a  používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci, 

 vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,  

 uplatňovanie tvorivosti .a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a  vynakladanie úsilia na 

dosiahnutie kvalitného výsledku, 

 vzťah k práci človeka, technike a životnému prostrediu. 

 

 

Kritériá hodnotenia predmetu Telesná a športová výchova   ISCED 1 

 

Hodnotenie a klasifikácia v predmete telesná a športová výchova bude prebiehať v súlade s platným 

Metodickým pokynom č.22/2011. V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, 

pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať jeho práva a humánny prístup. 

   Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý ročník, prvý 

ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami: 

- dosiahol veľmi dobré výsledky, 

- dosiahol dobré výsledky, 

- dosiahol uspokojivé výsledky, 

- dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Stupeň  dosiahol veľmi dobré výsledky 

Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť 

veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať 

a využívať informácie, jeho myslenie je kritické,  dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať 

osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po 

predchádzajúcom návode učiteľa.  Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne. Žiak má osvojené 

schopnosti a zručnosti podľa požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni a preukazuje veku 

primerané výkony. Pohybový prejav žiaka je estetický, výsledky jeho činnosti sú kvalitné, správne 

pomenoval, predviedol a uplatnil základné lokomócie, atletické disciplíny, poradové cvičenia, gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach. Využil naučené zručnosti a dohodnuté 

pravidlá z hier v rôznom prostredí a aplikoval ich aj v bežnom živote. Uplatnil prvky rytmiky a tanca 

v hudobno-pohybových, tanečných a dramatických hrách. Uplatnil prvky psychomotoriky 

a psychomotorických hier, správne pomenoval a uplatnil základné prvky sezónnych pohybových činností 

v hrách a v súťažiach. 

Stupeň  dosiahol dobré výsledky 



Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, 

hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Občas potrebuje 

usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu.  Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.  

Žiak v podstate spĺňa predchádzajúce kritériá, výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov, 

jeho pohybový prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti, je prevažne estetický. 

Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky 

Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a zákonitosti podľa 

učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa 

vyskytujú  nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, 

podlieha stereotypu. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je 

uspokojivá. 

V pohybovom prejave sú časté nedostatky v správnosti, presnosti, prejav je málo estetický, výsledky sú menej 

kvalitné, vážne nedostatky vie s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. Prejavuje 

slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 

kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti 

uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Žiak nedokáže uspokojivo 

pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá. 

Žiak naspĺňa kritériá, nemá záujem o pohybové aktivity, neguje vyučovací proces. 

Hodnotenie má pôsobiť konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zamerané na pozitívnu motiváciu, orientuje 

sa na pozitívne stránky schopností žiakov.   

Hodnotenie má predovšetkým pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti a možnosti.  

Kritériá hodnotenia:  snaha, osobný výkonnostný rast vo výkonnostných testoch , športové správanie, aktivita, 

kladný prístup k pohybovým aktivitám, prístup k plneniu povinností (nosenie cvičebných úborov), aktivita v 

záujmovej školskej a mimoškolskej TSV, reprezentácia školy v športových súťažiach. 

Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným 

kritériom hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, 

psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i angažovanosť v telesnej výchove. Z týchto 

okolností prevládajúcim znakom v smere k žiakovi by malo byť pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom 



odbornejšie, komplexnejšie, objektívnejšie, ale z hľadiska pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa 

i konštruktívnejšie hodnotenie. 

Testovanie žiakov prebieha na začiatku a na  konci školského roka, žiaci sú testovaní v disciplínach: skok do 

diaľky z miesta, hod plnou loptou, beh k métam, člnkový beh a výdrž v zhybe. Primeraná ostražitosť v 

priebehu telovýchovných činnosti, osobné výkony žiakov vo výkonnostných testoch sa  zaznamenajú a zaradia 

do osobného  portfólia žiaka. 

Testovanie uskutočňujeme podľa: Eugen Laczo a kol.: Rozvoj a diagnostika pohybových schopnosti detí 

a mládeže, Bratislava 2013. 

Kritériá hodnotenia predmetu Anglický jazyk   ISCED 1 

 

V počiatočnej fáze učenia sa anglického jazyka v 1. a 2. ročníku primárneho vzdelávania  má hodnotenie 

žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. 

 

Obsah hodnotenia  

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a porovnávanie hlások, 

slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. 

Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom 

neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).  

Ústny prejav (rozprávanie): úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť vnímané v kontexte 

situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať 

správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií vo vete, čítanie slov a slovných spojení s 

porozumením).  

Písaný prejav (písanie): úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci 

dopĺňajú do slov písmená, odpisujú slová a slovné spojenia, neskôr krátke vety. Úlohy musia byť autentické 

a pre žiakov zaujímavé.  

 

Spôsoby hodnotenia:  

 Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: jeho cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú 

žiakom známe z vyučovacieho procesu).  



 Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii 

a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, 

pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

 Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného 

pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. 

Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy 

sebahodnotenia patria: portfólio, Portfólio obsahuje zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas 

školského roka. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty a pod. 

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v 3. a 4. ročníku 

 

Zásady hodnotenia ANJ: 

 

1. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme vychádzať: 

 

 z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu /Metodický pokyn č.22/2011 na 

 

hodnotenie žiakov základnej školy platný od 1.5.2011/ 

 

 z učebných osnov a predpísaných písomných prác 

 

 z obsahového a výkonového štandardu pre každý predmet. 

 

2. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

 

úspešných a neúspešných. 

 

3. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

 

sledovať vývin učenia sa žiaka. 

 

4. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

 

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

 

školský výkon. 

 

5. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania 

 

 Zápis v žiackej knižke: 

 

Do jedného riadku sa zapíše hodnotenie výkonu jednej odpovede, jednej písomnej práce, 

 

jedného projektu a pod./výnimkou je doplnenie známok v prípade straty ŽK/. V ŽK sa 

 

používajú len známky 1,2,3,4,5. Iné označenie známky /mínus, plus, hviezdička a pod./ nie je 

 

prípustné. Zo zápisu v ŽK musí byť zrejmé, kedy, v akom vyučovacom predmete a za čo bol 

 



žiak hodnotený. Zápisy typu “opakovanie, previerka, desaťminútovka a pod. sa nemajú v ŽK 

 

používať, lebo nie je zrejmé, za čo bol žiak hodnotený. K zápisu pripojí vyučujúci vždy svoj 

 

/skrátený/ podpis. 

 

V priebehu každého polroka sa vedomosti žiakov preverujú: 

 

 písomnou formou 

 

 ústnou formou 

 

 hodnotením zadaných projektov 

 

 hodnotením prístupu k predmetu a aktívnej práce na hodinách. 

 

A. písomné práce 

 

 vstupné - povinné a plánované v ročníkoch 5.- 9.,zamerané na opakovanie učiva 

 

z predchádzajúceho ročníka. 

 

 tematické - plánované v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch min.2-krát v roku 

 

na 2.stupni, po prebratí tematického okruhu - 1 lekcie, 9-krát v roku v ročníkoch 3. - 

 

4.oznámené žiakom minimálne 7 dní vopred – v časovom rozsahu 1 vyučovacej hodiny, 

 

v bodovej hodnote 30 – 40 bodov na 2 stupni, v ročníkoch 3.- 4. v bodovej hodnote 15 

 

bodov. 

 

 priebežné - zamerané na aktuálne preberané učivo a na kontrolu domácich úloh – v 

 

časovom rozsahu 10–15 min., v bodovej hodnote 10 bodov, 

 

 štvrťročné - povinné a plánované v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch po 

 

prebratí 2-3 tematických okruhov, oznámené žiakom minimálne 7 dní vopred - v časovom 

 

rozsahu 1 vyučovacej hodiny, v bodovej hodnote 30 – 40 bodov, v ročníkoch 3.- 4. 

 

v bodovej hodnote 30 bodov. 

 

 polročné – nepovinné vo všetkých ročníkoch 

 

 výstupné písomné práce - povinné a plánované v tematických výchovno-vzdelávacích 

 

plánoch po prebratí  celoročného učiva vo všetkých ročníkoch, oznámené žiakom 

 

minimálne 7 dní vopred – v časovom rozsahu 1 vyučovacej hodiny, v bodovej hodnote 40 

 

bodov na druhom stupni, v ročníkoch 3.- 4. v bodovej hodnote 30 - 40bodov. 

 

 



% Hodnotenie Známka 

100-90 Výborný 1 

90-75 Chválitebný 2 

74-50 Dobrý 3 

54-25 Dostatočný 4 

24-0 Nedostatočný 5 

 

B. ústna odpoveď - žiak vykoná ústnu odpoveď najmenej 2-krát za polrok 

 

C. hodnotenie projektov - zadaných učiteľom sú hodnotené po obsahovej stránke, /splnenie 

 

zadania/, gramatickej a estetickej stránke. 

 

D. skupinová práca na hodinách – práca na aplikačných úlohách v priebehu vyučovacích 

 

hodín, hodnotená pochvalou. 

 

E. aktivita a práca na hodinách – žiak môže získať známku za aktivitu na hodinách, za 

 

riešenie úloh pri tabuli alebo do zošita, za samostatnú prácu zadanú na hodine, prácu vo 

 

dvojici alebo v skupine, za krátky referát na zadanú tému, projekt alebo nepovinnú domácu 

 

úlohu. 

 

F. Hodnotenie výsledkov vzdelávania a správania žiakov musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, 

 

porovnateľné s vopred stanovenými kritériami. Hodnotenie je pedagogicky zdôvodnené, 

 

odborne správne a doložiteľné. Pri hodnotení učiteľ vždy uplatňuje primeranú náročnosť 

 

a pedagogický takt voči žiakovi, ktorého hodnotí. 

 

Zákonní zástupcovia sú informovaní o priebehu a výsledkoch vzdelávania žiaka 

 

prostredníctvom: 

 

 žiackej knižky 

 

 internetovej žiackej knižky /ktorá sa dopĺňa minimálne raz za 2 týždne/, 

 

 triednych aktívov, 

 

 konzultácií s pedagogickými zamestnancami školy, 

 

 osobného rozhovoru s učiteľom, ktoré si vopred dohodnú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 2   Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 

Systém hodnotenia zamestnancov v Základnej škole, Výčapy-Opatovce 185 

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov upravuje §52 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

                                       1. Organizácia hodnotenia pedagogických zamestnancov 

a) Zamestnávateľ vykonáva súhrnné hodnotenie pedagogických zamestnancov jedenkrát ročne, 

najneskôr do konca školského roka, t. j. do 31. augusta. 

b) Hodnotiacim obdobím je obdobie od 1. 9, do 31. 8. kalendárneho roka. 

c) Pedagogického zamestnanca hodnotí: priamy vedúci pedagogický zamestnanec, vedúcich 

zamestnancov školy a zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti hodnotí riaditeľ školy, 

riaditeľa školy hodnotí zriaďovateľ, ktorý ho do funkcie vymenoval - starosta obce. 

                                       2. Kritériá hodnotenia 

Hodnotí sa: 

a) kvalita vykonávania pedagogickej alebo odbornej činnosti, 

b) náročnosť výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti, 

c) výsledky pedagogickej alebo odbornej činnosti, 

d) miera osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií pedagogického alebo odborného 

zamestnanca. 

                                       2. 1 Hodnotenie vedúcich zamestnancov školy 

 Hodnotí sa:  

a) úroveň a kvalita práce vedúceho zamestnanca v oblasti výkonu štátnej správy v príslušnom stupni 

riadenia,   

b) iniciatívne, rýchle a dôsledné plnenie úloh na zverenom úseku riadenia,  

c) včasné a presné vykonávanie administratívnych, technických, technologických a ekonomických 

činností, ktoré sú špecifické pre zverený úsek riadenia,  

d) úroveň starostlivosti o zverený majetok, dôsledné uplatňovanie princípov BOZP a PO na zverenom 

úseku,   

e) úroveň plnenia úloh vyplývajúcich z poverení zamestnávateľa,  

f) úroveň plnenia úloh vyplývajúcich z náplne práce, organizačného a pracovného poriadku školy, 

g) tvorba a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, 

h) manažérske zručnosti, 

i) dodržiavanie platnej legislatívy pre oblasť riadeného úseku.  

2. 2  Hodnotenie pedagogických zamestnancov školy 

Hodnotí sa:   

a) aktívne vedenie metodického združenia a predmetovej komisie,  

b) vypracovanie metodických materiálov a publikácií, podiel na novej koncepcii vyučovania, 

c) uplatňovanie inovatívnych didaktických metód vo vyučovaní, podieľanie sa na zavádzaní zmien 

alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu, 



d) motivácia žiakov k učeniu, 

e) príprava, tvorba a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu,  

f) podiel na plnení stratégií koncepcie rozvoja školy, 

g) vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných a čo najlepších výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov, 

h) tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok, 

i) rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, 

j) úspešnosť v práci s nadanými a problémovými deťmi vyžadujúcimi si osobitnú starostlivosť, práca 

so žiakmi so ŠVVP, 

k) oprava písomných prác vo zvýšenej miere u vyučujúcich CJ, SJL, MAT a vyučujúcich 1. stupňa,  

l) výrazné zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov vo zverenom žiackom kolektíve, pozitívna 

klíma v triede, 

m) vedenie krúžkov, knižnice a kroniky školy, 

n) príprava žiakov na stredné školy,  

o) zodpovedná a efektívna príprava školských a mimoškolských podujatí a aktivít, 

p) príprava na súťaže, olympiády a iné aktivity so žiakmi,  

q) dosiahnutie výrazných alebo mimoriadnych výsledkov vo vedomostnej, umeleckej a športovej 

činnosti žiakov, úspechy žiakov v súťažiach okresných kôl a vyššie,   

r) príprava kultúrnych podujatí a vystúpení so žiakmi,  

s) príprava školy v prírode, 

t) organizovanie predmetových olympiád, súťaží, 

u) organizovanie exkurzií, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku, výletov,  

v) zodpovedné vedenie kabinetných zbierok a zodpovedné pristupovanie k inventarizačným prácam, 

vysoká miera zodpovednosti v dodržiavaní termínov,  

w) úroveň plnenia ostatných úloh vyplývajúcich z náplne práce, organizačného a pracovného poriadku 

školy, 

x) správne vedenie pedagogickej a inej dokumentácie, 

y) propagácia a prezentácia školy na verejnosti, 

z) dodržiavanie a využívanie pracovného času, 

aa) tvorba projektov s cieľom získania grantov.  

2. 3 Hodnotenie nepedagogických zamestnancov školy 

Hodnotí sa: 



a) kvalita, kvantita a náročnosť vykonávanej práce, zodpovednosť, iniciatívne plnenie úloh 

vyplývajúcich z náplne práce, organizačného a pracovného poriadku,  

b) zabezpečenie plynulej, bezporuchovej a hygienickej prevádzky zvereného pracoviska podľa potrieb 

a požiadaviek zamestnávateľa   

c) príkladné dodržiavanie pravidiel BOZP a PO a zásad hospodárnosti pri využívaní zverených 

prostriedkov  

d) výkon mimoriadnych prác v mimoriadnych situáciách a nad rámec pracovného času  

e) aktívny a tvorivý podiel zamestnanca pri riešení úloh pracoviska na úseku údržby alebo stravovania  

f)    humánny a vľúdny prístup k spolupracovníkom a iným osobám prítomným na pracovisku, ktorý 

prispieva k príjemnej atmosfére školy  

g) stupeň a úroveň pracovnej disciplíny a plnenie pokynov nadriadených  

h) včasné, kvalitné a presné vykonávanie administratívnych, ekonomických a prevádzkových činností  

3. Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov 

a) Kritériá rozpracované v článku 2 sú rozpracované v hodnotiacich hárkoch. 

b) Zamestnávateľ hodnotí každé kritérium počtom bodov v rozpätí od 0 do 4 s pridelením slovného 

hodnotenia: 

0 bodov – nevyhovujúco, 1 bod – čiastočne vyhovujúco, 2 – štandardne, 3 – veľmi dobre, 4 – 

mimoriadne dobre. 

c) Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov, pričom záver 

hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledujúcim spôsobom: 

0 – 20% z celkového množstva bodov hodnotenia – nevyhovujúce výsledky 

21 – 40% z celkového množstva bodov hodnotenia – čiastočne vyhovujúce výsledky 

41 – 70% z celkového množstva bodov hodnotenia – štandardné výsledky 

71 – 90% z celkového množstva bodov hodnotenia – veľmi dobré výsledky 

91 – 100% z celkového množstva bodov hodnotenia – mimoriadne výsledky 

d) Zamestnávateľ pri hodnotení pedagogických zamestnancov využíva tieto spôsoby a nástroje 

hodnotenia:  

 Hospitácia  

 Rozhovor 

 Pozorovanie 



 Sledovanie pokrokov žiakov 

 Vnútroškolská kontrola 

 Autoevalvácia školy 

 Výsledky žiakov v jednotlivých oblastiach 

 Rozbor pedagogickej dokumentácie 

e) O hodnotení pedagogických zamestnancov vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam. Záznam sa 

vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa 

založí do osobného spisu zamestnanca. 

f) Hodnotenie nepedagogických zamestnancov sa realizuje hodnotiacim pohovorom  na konci 

školského roka, najneskôr do 31. 8. 2015. Vedie  ho priamy nadriadený zamestnanca, ktorý je určený 

v organizačnej štruktúre školy. 

g) Hodnotenie pedagogických zamestnancov je podkladom na: 

 rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, 

 vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, 

 odmeňovanie zamestnancov – pre ktoré je vypracovaný osobitný vnútorný predpis školy. 

 

3. 3  Hodnotenie školy 

 

Monitorujeme pravidelne: 

 

1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole 

2. Mimoškolskú činnosť v škole 

3. Prostredie – klímu školy 

4. Pracovnú atmosféru 

5. Pracovnú disciplínu 

6. Spokojnosť s vedením školy, s učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy 

7. Riadenie školy 

8. Napredovanie školy, plnenie koncepcie rozvoja školy 

9. Vzdelávacie výsledky žiakov 

10. Výsledky žiakov súťažiach a olympiádach 

11. Výsledky žiakov v Komparo 

12. Výsledky žiakov Testovaní 9, v Testovaní 5 

13. Výsledky žiakov na prijímacích pohovoroch 

14. Dochádzku žiakov 

15. Úroveň prevencie pred sociálno-patologickými javmi a šikanovaním 

16. Atmosféru medzi žiakmi  

17. Projektovú činnosť školy 



18. Bezpečnosť a ochranu pri práci 

19. Úroveň vzdelávania a podpory žiakov so ŠVVP 

20. Technický stav budovy 

21. Estetizáciu vnútorného a vonkajšieho prostredia školy 

22. Prezentáciu školy v médiách 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy: 

1. SWOT analýza školy, evalvácia školy – externá, interná 

2. Autoevalvácia školy 

3. Pozorovanie 

4. Analýza činnosti PK, MZ 

5. Analýza učebných osnov 

6. Dotazníky pre žiakov, učiteľov a rodičov 

7. Hospitácie 

8. Rozhovory so zamestnancami, žiakmi, rodičmi 

9. Pracovné porady – analýza činnosti 

10. Pedagogické rady - hodnotenie 

11. Spolupráca so žiackym parlamentom 

12. Rodičovské združenia, spolupráca s rodičmi. 

13. Dni otvorených dverí. 

14. Spolupráca so zriaďovateľom. 

15. Spolupráca so školskou radou. 

16. Aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

17. Sledovanie médií v regióne. 

18. Hodnotenie školy z pohľadu iných partnerov školy. 

19. Komunikácia s inými školami v regióne. 

20. Hodnotenie školy na webových portáloch ministerstva školstva, Okresného odboru školstva v Nitre, 

NÚCEM, príp. iných webových portáloch. 

Za interné hodnotiace procesy sú zodpovední: 

1. Riaditeľ školy 

2. Zástupcovia školy 

3. Výchovný poradca 

4. Vedúci MZ, PK 

5. Komisie zriadené na účely hodnotenia, napr. Autoevalvačná. 

 

 

 

 



 4. Učebný plán  

Platí nasledovne: 

2015/2016      1. ročník 

2016/2017      1. a 2. ročník 

2017/2018      1., 2. a 3. ročník 

od 2018/2019      1., 2., 3. a 4. ročník 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

ŠVP     ŠkVP 

predmet počet  hodín počet  hodín počet  hodín počet  hodín  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský 

jazyk 

a literatúra 

SJL 

9  8  7 +1  7 +1 31 33 

Anglický 

jazyk 

CUJ/ANJ 

1  1  3  3 6 8 

Človek a 

príroda 

Prvouka 

PVO 

1 +1  2     3 4 

Prírodoveda 

PDA 

    1+1  2 3 4 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda 

VLA 

    1  2 3 3 

Človek a 
hodnoty 

Etická 

výchova/ 

Náboženská 

výchova 

ETV/NBV 

1  1  1  1 4 4 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

Matematika 

MAT 

4  4 +1  4   4 16 17 

Informatika 

INF 

  1  1  1 2 3 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

PVC 

    1  1 2 2 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova VYV 

2  2  1  1 6 6 

Hudobná 

výchovaHUV 

1  1  1  1 4 4 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova TSV 

2  2  2  2 8 8 

SPOLU 

Štátny VP 

 20  20  23  25 88  

Voliteľné 

hodiny 

 2  3  2  1 8  

SPOLU                                                   22                          23                             25                            26               96          96 

       



 

 Pri prestupe žiaka z inej školy škola zistí úroveň vedomostí a zručností žiaka a zabezpečí 

zosúladenie vedomostí žiaka so školským vzdelávacím programom. 
 Triedy sa delia/spájajú na skupiny v premetoch: anglický jazyk a informatika, ak počet žiakov v 

triede prevyšuje počet 17/ do skupiny s najvyšším počtom 17 žiakov. 

 Triedy sa delia/spájajú na skupiny v premetoch etická výchova a náboženská výchova, ak počet 

žiakov v triede, ktorí budú chodiť na náboženskú výchovu, prevyšuje počet 20/ do skupiny s 

najvyšším počtom 20 žiakov. 

 Voliteľné hodiny využívame  na zvýšenie rozsahu vyučovania niektorých predmetov / učebný plan/ 

bez rozšírenia obsahu a vyučovanie cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku a na vyučovanie informatiky 

v 2. ročníku -  čo je v súlade s profiláciou školy. 

 Etická výchova sa vyučuje spravidla v 1 skupine, realizuje sa spravidla spájanie ročníkov. 

 Hodiny telesnej výchovy majú žiaci podľa tried.  

 Podľa uvedeného učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v 

triede začlenení v rámci školskej integrácie. 

 Prierezové témy sa realizujú ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetov, ako je uvedené v 

učebných osnovách vyučovacích predmetov Inovovaného školského vzdelávacieho program, a ešte 

v rámci didaktických hier, tematických týždňov, príp. tematických dní, a výchovných koncertov, 

ktoré organizuje škola každoročne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

5. Učebné osnovy 

 
       Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet, vychádzajú z 

inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

 

1. Učebné osnovy povinných vyučovacích predmetov tvoria platné vzdelávacie štandardy pre príslušné 

vyučovacie predmety, ktorých časová dotácia v učebnom plane je ponechaná alebo navýšená bez rozšírenia 

obsahu predmetu. 

 

Obsahujú: 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

 Rozsah vyučovania predmetu/ pri zvýšení rozsahu vyučovania bez rozšírenia obsahu táto časť 

obsahuje zvýšenie kvality výkonov 

 Použité prierezové témy 

 

2. Učebné osnovy predmetov, ktoré boli pridané do ročníka v rámci voliteľných hodín, sú vytvorené v 

súlade so štruktúrou vzdelávacích štandardov pre povinné vyučovacie predmety v štátnom vzdelávacom 

programe. 

 

Obsahujú: 

 Úvod 

 Charakteristiku predmetu 

 Ciele predmetu 

 Obsah predmetu, vzdelávací štandard 

 Rozsah vyučovania predmetu 

 Použité prierezové témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTÁCIA NÁRODNÉHO PROGRAMU 

FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 

pre 1.stupeň ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predmet Ročník Tematický 

celok/téma 

Téma 

NŠFG 

Kompetencie 

Matematika 1. Prirodzené čísla 

od 1 – 20/ čítanie 

a písania čísel 

v obore do 20 

Človek vo sfére 

peňazí 

-pomenovať 

základné ľudské 

potreby, hodnoty, 

rozlíšiť, čo znamená 

byť bohatý alebo 

chudobný, príklady 

hospodárneho 

zaobchádzania s 

vecami 

  Prirodzené čísla 

od 1 -20/ sčítanie 

a odčítanie v prvej 

desiatke 

Finančná 

zodpovednosť 

-príklady finančných 

rozhodnutí, zdroje 

finančných 

informácií, spôsoby 

riešenia klamstiev, 

podvodov, 

nečestného správania 

  Aplikačné úlohy 

s kontrolou/ 

slovné úlohy na 

sčítanie a 

odčítanie 

Človek vo sfére 

peňazí 

-pomenovať 

základné ľudské 

potreby, hodnoty, 

rozlíšiť, čo znamená 

byť bohatý alebo 

chudobný, príklady 

hospodárneho 

zaobchádzania s 

vecami 

  Rozklad čísel 

v prvej a druhej 

desiatke / slovné 

úlohy na sčítanie a 

odčítanie 

Finančná 

zodpovednosť 

-príklady finančných 

rozhodnutí, zdroje 

finančných 

informácií, spôsoby 

riešenia klamstiev, 

podvodov, 

nečestného správania 

Prírodoveda 1. Moja rodina / 

predstavím vám 

svojich najbližších 

Človek vo sfére 

peňazí 

-pomenovať 

základné ľudské 

potreby, hodnoty, 

rozlíšiť, čo znamená 

byť bohatý alebo 

chudobný, príklady 



 

hospodárneho 

zaobchádzania s 

vecami 

  Moja rodina /  

každý má svojich 

najbližších 

Finančná 

zodpovednosť 

príklady finančných 

rozhodnutí, zdroje 

finančných 

informácií, spôsoby 

riešenia klamstiev, 

podvodov, 

nečestného správania 

  Ja a moje zdravie  

/ čo a kedy 

jedávam 

Finančná 

zodpovednosť 

príklady finančných 

rozhodnutí, zdroje 

finančných 

informácií, spôsoby 

riešenia klamstiev, 

podvodov, 

nečestného správania 

  Ja a moje zdravie 

/ čo je pre mňa 

šťastie 

Finančná 

zodpovednosť 

príklady finančných 

rozhodnutí, zdroje 

finančných 

informácií, spôsoby 

riešenia klamstiev, 

podvodov, 

nečestného správania 

  Ja a príroda / 

škola v prírode 

Zabezpečovanie 

peňazí pre 

uspokojovanie 

životných 

potrieb, príjem a 

práca 

-poznať osobné, 

rodinné potreby, 

pomenovať ich, 

vzťah povolanie – 

zamestnanie, 

predstava o osobnom 

príjme človeka 

  Školský výlet  Plánovanie 

a hospodárenie s 

peniazmi 

-opísať za čo všetko 

rodičia platia, 

porovnať ceny 

v rôznych 

obchodoch, 

zodpovedné 

rozhodnutie pri 

nákupe primerané 

veku, popísať na 



 

príkladoch význam 

vzájomnej pomoci a 

charity 

  Ja a veci okolo 

mňa / aké druhy 

hmoty poznáme 

Sporenie a 

investovanie 

-prečo sporiť, opísať 

predstavu ako sporiť, 

opísať predstavu 

o investícii, aj 

nehmotnej(vzdelanie) 

 

                                                     2. ročník 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete Slovenský jazyk a literatúra 

Predmet Ročník Tematický  

celok / téma 

Téma NŠFG Kompetencie 

Slovenský 

jazyk a  

literatúra 

2.  Komunikačné konvencie 

/ Prosba a poďakovanie 

Plánovanie 

a hospodárenie s 

peniazmi 

Opísať na jednoduchých 

príkladoch význam 

vzájomnej pomoci 

a charitatívnych aktivít. 

  Vety 

Opytovacie vety /  
Tvorba otázok- žiadosť o 

informáciu 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí 

Uviesť príklady, prečo sa 

oplatí jednotlivcovi byť 

dobre finančne 

informovaný. Opísať zdroje 

finančných informácií. 

  Vety 

Želacie vety / 

Vyjadriť želanie pre seba 

a pre iných 

Sporenie a investovanie Zoradiť osobné želania/ 

potreby podľa dôležitosti. 

Uviesť svoju predstavu o 

tom, čo je možné považovať 

za investíciu (zamerať sa aj 

na nemateriálnu stránku).                                 

  Komunikačné konvencie 

Dorozumievame sa /  

Rôzne spôsoby 

dorozumievania sa 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí 

Uviesť jednoduché príklady, 

ako sa môžu osobné 

informácie dostať 

k nepovolaným osobám. 

Opísať možné dôsledky 

odhalenia vybraných 

osobných informácií. 

  Komunikačné konvencie 

Dorozumievame sa / 

Rozhovor 

 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí 

Uviesť príklady možností na 

vrátenie výrobkov 

v miestnych obchodoch. 

Jednoducho opísať základné 

práva spotrebiteľov. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete Matematika 

Predmet Ročník Tematický celok / 

Téma 

Téma NŠFG Kompetencie 

Matematik

a 
2.  Opakovanie učiva z 1. 

Ročníka / 

 Sčítanie a odčítanie do 20 

bez prechodu cez základ 

Úver a dlh Práca s peniazmi 

Zdôvodniť voľbu nákupu 

alebo požičania si 

predmetu.  

Vymedziť situácie, kedy si 

človek predmety nakupuje 

a kedy si ich požičiava 

  Vytváranie predstáv 

o prirodzených číslach 

v obore do 30 / 

Počítanie s pomocou do 30 

Plánovanie a hospodárenie  

s peniazmi 

Práca s peniazmi. 

Vysvetliť používanie 

peňazí v bežných 

situáciách (hotovostná 

a bezhotovostná forma 

peňazí). 

  Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 100  

Slovné úlohy / 

Riešiť slovné úlohy 

Samostatne tvoriť slovné 

úlohy k primeranej situácii 

(podnetu). 

 Práca s peniazmi. 

Opísať, za čo všetko 

rodičia v domácnosti 

platia. 

 

  Vytváranie predstáv 

o prirodzených číslach 

v obore do 100 

Dvojciferné čísla ako 

súčet desiatok 

a jednotiek v obore od 10 

do 99 / Riešiť slovné 

úlohy 

 Práca s peniazmi 

Opísať svoju predstavu 

o tom, ako človek môže 

sporiť. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete Prírodoveda 

Predmet Ročník Tematický celok / 

Téma 

Téma NŠFG Kompetencie 

Prírodove

da 
2. Ja a moje zdravie / 

Správna životospráva, 

zdravá príroda, zdravý 

človek 

Starostlivosť o zdravie, 

ochrana zdravia 

Riadenie rizika a poistenie Vysvetliť pojem riziko 

a pojem poistenie 

Uviesť príklady rizík, 

ktorým môžu čeliť 

jednotlivci a domácnosti. 

  Ja a moje zdravie 

Úraz a choroba / 

Nebezpečné miesta v okolí 

domu, školy 

 Vysvetliť, prečo sa ľudia 

potrebujú poistiť 

 

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete Vlastiveda 

Predmet Ročník Tematický celok / 

Téma 

Téma NŠFG Kompetencie 

Vlastiveda 2.  Môj rodný kraj a čo sa 

v ňom deje / 

 Rodina a príbuzní, 

Postavenie jednotlivých 

členov, vzťahy 

Človek vo sfére peňazí Opísať postavenie členov 

rodiny pri zabezpečovaní 

životných potrieb. 

Pomenovať osobné 

a rodinné potreby. 

Pomenovať základné 

ľudské potreby a základné 

ľudské hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môj rodný kraj a čo sa 

v ňom deje / práce v 

domácnosti 

 

Domov- moja rodina / 

Človek vo sfére peňazí Zhodnotiť vlastné 

skúsenosti s prácami 

v domácnosti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môj rodný kraj a čo sa 

v ňom deje 

Domov- moja obec, moja 

vlasť/ 

Opísať okolie domu, svoju 

obec, pozorujeme okolie 

školy 

Roztriediť výdavky na 

domácnosť a príjmy 

v domácnosti. 

Rozlíšiť na príkladoch zo 

svojho okolia, čo znamená 

byť bohatý alebo 

chudobný. 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete Etická výchova 

Predmet Ročník Tematický celok / 

Téma 

Téma NŠFG Kompetencie 

Etická 

výchova 
2.  Postoje a zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch / 

 Obraz 

Poznať dôležitosť 

spolupráce členov 

v skupine pri tvorbe – 

rešpektovanie sa  

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí 

Vysvetliť príklady 

úspešnosti a neúspešnosti 

človeka v živote vo 

všeobecnosti. 

Uviesť príklady 

finančných rozhodnutí 

a ich možných dôsledkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatíva vo vzťahu 

k iným 

 

 

 

 

 

 

Lož má krátke nohy, 

Neprijímam, odmietam 

Pravda- prijateľnejšie 

riešenie 

Odmietnuť negatívne 

iniciatívy 

 

 

 

 

 

 

 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí 

Navrhnúť spôsoby riešenia 

situácií, v ktorých sa stretli 

s klamstvom, podvodom, 

nečestným správaním 

 

 



 

  Naša trieda / 

Prečo je nám spolu dobre? 

Poznať čo je 

spolupracujúce 

spoločenstvo 

Úver a dlh Opísať, aké vlastnosti by 

mal mať človek, ktorý si 

požičiava obľúbenú 

osobnú vec. 

Opísať postup, ako si 

môže človek opätovne 

získať dôveru 

požičiavajúceho, ak stratil 

alebo poškodil požičanú 

vec. 

 

                                                           3. ročník 

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete   

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Predmet Ročník Tematický 

celok /Téma 

Téma NŠFG 

 

Kompetencie 

Slovenský 

jazyk. 

3. Vybrané slová 

/Reklama 

Človek vo sfére peňazí. 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí. 

Plánovanie a hospodárenie 

s peniazmi. 

Pomenovať 

základné ľudské 

potreby 

a základné 

ľudské hodnoty 

Slovenský 

jazyk 

3. Diskusia - názor 

 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí. 

 

Uviesť príklady 

finančných 

rozhodnutí a ich 

možných 

dôsledkov 

Slovenský 

jazyk 

3. Vyjadrenie vlastnej 

túžby 

Človek vo sfére peňazí. 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí. 

 

Zhodnotiť 

skúsenosti 

s prácami 

v domácnosti, 

rozlíšiť, čo 

znamená byť 

bohatý alebo 

chudobný 



 

Slovenský 

jazyk 

3. Vybrané slová / 

Inzerát 

Človek vo sfére peňazí. 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí. 

Plánovanie a hospodárenie 

s peniazmi. 

Uviesť príklady 

hospodárneho 

zaobchádzania 

s vecami, 

hospodárneho 

správania sa vo 

svojom okolí 

Slovenský 

jazyk 

3. Porekadlo , 

Príslovie 

Človek vo sfére peňazí. 

Zabezpečenie peňazí pre 

uspokojovanie životných 

potrieb - príjem a práca. 

Pomenovať 

základné ľudské 

potreby 

a základné 

ľudské hodnoty 

  

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete   Matematika 

Predmet Ročník Tematický celok 

/Téma 

Téma NŠFG 

 

Kompetencie 

Matematika 3. Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 10 000 / 

sčítanie a odčítanie do 

1000 , do 10000 

Zabezpečenie 

peňazí pre 

uspokojovanie 

životných 

potrieb - príjem 

a práca. 

Poznať osobné, 

rodinné 

a spoločenské 

potreby, 

pomenovať ich, 

opísať , čo sú 

osobné príjmy 

človeka 

Matematika  Riešenia aplikačných 

úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické 

myslenie / riešenie 

slovných úloh do 10000 

Úver a dlh. 

Plánovanie 

a hospodárenie 

s peniazmi. 

Kedy nakupovať 

a kedy požičať – 

zdôvodniť , 

vysvetliť 

požičiavanie 

peňazí vo 

finančných 

inštitúciách 

 

 

 

 



 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete   Prírodoveda 

Predmet Ročník Tematický celok 

/Téma 

Téma 

NŠFG 

 

 

Prírodoveda 3. Veci okolo nás /Dôsledky 

znečistenia rôznych 

vodných zdrojov 

Riadenie rizika 

a poistenie. 

Plánovanie 

a hospodárenie 

s peniazmi. 

Príklady rizík 

okolo nás 

a potreba 

poistenia, 

ukázať ako 

funguje 

poistenie 

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete Vlastiveda 

Predmet Ročník Tematický celok/Téma  Téma 

NŠFG 

 

 

Vlastiveda 3. Ako sa vyznať vo svojom 

okolí /  Ako vyzerajú veci 

pri pohľade zhora 

Riadenie rizika 

a poistenie 

Príklady rizík 

okolo nás 

a potreba 

poistenia, 

ukázať ako 

funguje 

poistenie 

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti v predmete Výtvarná výchova 

 

Predmet Ročník Tematický celok/Téma  Téma 

NŠFG 

 

Kompetencie 

Výtvarná 

výchova 

3. Podnety výtvarného umenia 

/ Reliéf mince 

Človek 

vo sfére 

peňazí. 

Navrhnúť 

spôsoby 

riešenia , 

v ktorých sa 



 

Sporenie 

a investo

vanie. 

Finančná 

zodpove

dnosť 

a prijíma

nie 

rozhodnu

tí. 

stretli 

s klamstvom, 

podvodom 

a nečestným 

riešením, 

opísať 

predstavu, ako 

môže človek 

sporiť, čo je 

možné 

považovať za 

investíciu 

 

                                                  4. ročník                                         

 

Aplikácia tém finančnej gramotnosti vo 4.ročníku 

Predmet Ročník Tematický 

celok/ téma 

Téma NŠFG Kompetencie 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

v obore do 10 000 

/ sčítanie 

a odčítanie spamäti 

a písomne, riešenie 

slovných úloh 

 

 

 

Násobenie 

a delenie v obore 

násobilky /  

precvičovanie 

spojov násobenia 

a delenia, 

násobenie a delenie 

10,100,1000, 

Plánovanie 

a hospodárenie 

s peniazmi 

 

 

 

 

 

 

Finančná  

zodpovednosť 

a prijímanie 

rozhodnutí 

 

-roztriediť výdavky na 

domácnosť a príjmy v 

domácnosti 

 

 

 

 

 

 

Uviesť príklady prečo 

byť dobre finančne 

informovaný ,opísať 

zdroje finančných 

informácií 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prírodoveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

riešenie slovných 

úloh  

 

Riešenie 

aplikačných úloh 

a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie / 

vytváranie 

tabuliek, 

diagramov, 

aritmetický 

priemer 

 

 

Technika 

a technické 

objavy / Zdroje 

elektrickej energie 

 

Význam 

elektrickej energie 

pre človeka 

 

 

Základy 

konštruovania 

/Elektrický obvod 

 

 

 

Tvorivé využitie 

technických 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečenie 

peňazí pre 

uspokojenie 

životných 

potrieb- príjem 

a práca, úver 

a dlh 

 

 

 

 

 

Sporenie 

a investovanie 

 

 

 

Riadenie rizika 

a poistenie 

 

 

Riadenie rizika 

a poistenie 

 

 

 

 

 

 

Pomenovať osobné 

a rodinné potreby, 

opísať vzťah povolanie 

– zamestnanie, vzťah 

povolanie – 

zamestnanie 

 

 

 

 

 

 

Ako môžeme sporiť 

a šetriť, čo je možné 

považovať za 

investíciu, aj 

nemateriálnu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovné 

vyučovanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiálov /  

Papier a kartón 

 

 

 

 

Stravovanie 

a príprava jedál / 

Potraviny 

v supermarketoch, 

obalové materiály 

 

 

Základy 

konštruovania / 

Doprava 

a dopravné 

prostriedky 

 

 

 

Historické 

a moderné 

komunikačné 

prostriedky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečenie 

peňazí pre 

uspokojenie 

životných 

potrieb- príjem 

a práca 

 

 

 

Sporenie a 

investovanie 

 

 

 

 

 

 

Riadenie rizika 

a poistenia 

 

 

 

Plánovanie 

a hospodárenie 

s peniazmi 

 

 

 

 

Poznať osobné 

a rodinné potreby 

 

opísať vzťah povolanie 

– zamestnanie 

 

 

 

 

Ako môžeme sporiť 

a šetriť, čo je možné 

považovať za 

investíciu, aj 

nemateriálnu 

 

Uviesť príklady rizík 

jednotlivcov 

a domácností, potreba 

poistenia 

 

 

Triediť výdavky na 

domácnosť a príjmy 

v domácnosti, za čo 

všetko rodičia 

v domácnosti platia, 

zodpovedné 

rozhodovanie 

primerané veku pri 

nákupe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský 

jazyk  

a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Diskusia, názor / 

Vianoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cielený rozhovor 

na danú tému / 

Veľká noc 

 

 

 

 

 

Deň matiek / 

rozprávanie, 

blahoželanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek vo 

sfére peňazí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánovanie 

a hospodárenie  

s peniazmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uviesť príklady 

hospodárneho 

zaobchádzania 

s vecami, 

hospodárneho 

správania v okolí 

 

 

 

 

 

 

Používanie peňazí 

v bežných 

situáciach,jednoduché 

príklady vzájomnej 

pomoci 

a charitatívnych aktivít 

 

 

Opísať postavenie 

členov rodiny pri 

zabezpečovaní 

ľudských potrieb 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň Zeme / 

aktívna pomoc 

 

 

 

 

Robíme rozhovor 

/ 

interview   

 

 

 

Deň všetkých 

svätých / opis 

 

 

 

Príslovia / 

čítankové príslovia 

a porekadlá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek vo 

sfére peňazí  

 

 

 

 

Človek vo 

sfére peňazí  

 

 

 

 

Plánovanie 

a hospodárenie         

z peniazmi 

 

 

Človek vo 

sfére peňazí  

 

 

 

Zabezpečenie 

peňazí pre 

uspokojenie 

životných 

potrieb- príjem 

a práca 

Hospodárne správanie 

s vecami, hospodárne 

správanie sa vo 

svojom okolí- 

domácnosť, škola 

 

Vysvetliť používanie 

peňazí v bežných 

situáciách, za čo 

všetko rodičia platia 

 

Vyhodnotiť trvalé 

ľudské hodnoty 

 

 

 

Opísať na 

jednoduchých 

príkladoch význam 

vzájomnej pomoci a 

charity 

 

 

 

 

Opísať na 

jednoduchých 

príkladoch význam 

vzájomnej pomoci 

a charity 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná 

výchova 

Mimočítanková 

literatúra / 

rozprávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnety 

fotografie / 

Tešíme sa na 

Vianoce 

 

Podnety filmu 

a videa / 

Filmový trik, 

kulisa  

 

 

 

Podnety 

tradičných 

remesiel /  

 

 

 

Plánovanie 

a hospodárenie         

z peniazmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporenie a  

Investovanie 

 

 

Plánovanie 

a hospodárenie 

s peniazmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uviesť predstavu, čo je 

možné považovať za 

investíciu 

 

Vysvetliť používanie 

peňazí v bežných 

situáciách- hotovostná 

a bezhotovostná forma 

peňazí 

 

Opísať vzťah 

povolanie – 

zamestnanie, príklady 

úspešnosti 

a neúspešnosti človeka 

v živote a vo 

všeobecnosti 

 

 

Uplatniť zodpovedné 

rozhodovanie, 

primerané osobnému 

veku, pri nákupe 



 

Drotárstvo 

 

 

 

 

Podnety hudby 

a literatúry / 

karnevalový 

kostým 

 

Zabezpečenie 

peňazí pre 

uspokojovanie 

životných 

potrieb – 

príjem a práca 

 

 

Plánovanie 

a hospodárenie 

s peniazmi 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

STRATÉGIA ROZVÍJANIA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE, VÝČAPY-OPATOVCE 185 

 

 Čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva základnou 

stratégiou nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania 

poznatkovej bázy človeka, ale aj získavania rozličných praktických a profesijných zručností.  

 Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na 

dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.  

V tom zmysle je čitateľská gramotnosť definovaná a vyjadrená nielen ako obyčajné 

porozumenie textu, ale ako schopnosť práce s textom zameraná na jeho praktickú aplikáciu 

čitateľom a schopnosť tvorby nových informácií. 

Ak by sme mali podrobnejšie špecifikovať čitateľské schopnosti a zručnosti (kompetencie), 

treba zdôrazniť, že tie sú veľmi zložitým komplexom hlavne intelektuálnych činností 

a procesov a zahŕňa konkrétne: 

 techniku čítania ako proces identifikácie písmen a technickej syntézy do slov a viet,  

 techniku písania ako proces zaznamenávania textu, 

 schopnosť a proces porozumenia textu,  

 schopnosť zapamätať a reprodukovať text a myšlienky uvedené v texte, 

 schopnosť sústrediť sa a nadobudnúť potrebnú informáciu,  

 schopnosť identifikovať dielčie informácie uvedené v texte (čitateľ vyhľadáva informácie 

explicitne uvedené v texte), 

 schopnosť hľadať a vyhľadať špecifické myšlienky, definície, alebo fakty,  

 schopnosť vyvodiť hlavnú myšlienku, tvrdenia v texte a ich väzbu, 

 schopnosť extrahovať, ale aj rozvíjať text, 

 schopnosť vyvodiť poučenie, záver, poslanie, 

 schopnosť logicky spájať do súvislostí (fakty, javy, deje), 

 schopnosť porovnať protiklady informácií v texte, 

 schopnosť hodnotiť postavy, javy, deje, protiklady a protirečenia, 

 schopnosť vyjadrovať a formovať svoje sociálne postoje, 

 schopnosť hodnotiť a analyzovať text z hľadiska obsahu, ale aj foriem, t.j. reflektovanie 

štruktúry textu, jazykových a literárnych prostriedkov, 

 schopnosť integrovať myšlienky a konštruovať význam nad rámec textu, 

 schopnosť dedukovať na základe textu, kedy čitateľ vyvodzuje myšlienky, informácie 

a súvislosti medzi nimi, ktoré nie sú explicitne formulované v texte, z textu vyplývajú, alebo 

s ním súvisia, 

 schopnosť vytvárať úsudky a charakteristiky prečítaného, 

 schopnosť hľadať skryté významy a súvislosti, 

 schopnosť interpretovať myšlienky a informácie – čitateľ pri interpretácii dáva do súvislostí 

myšlienky textu, integruje informácie textu s predchádzajúcimi poznatkami a vedomosťami; 



začleňuje informácie a myšlienky do osobného poznatkového systému, rozpoznanie hlavnej 

myšlienky, tézy a charakteristík, 

 interpretáciu hlavnej myšlienky pre prax, 

 schopnosť tvorby nových textových útvarov (jej základom sú predchádzajúce čitateľské 

skúsenosti), 

 využívanie informácií v praxi (Obrancová, 2004, Lesňák, 1991). 

 

1. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na 1. stupni základnej školy 

                                                   

Školský rok 2016/2017 - rok čitateľskej gramotnosti - bude o pohybe mysle aj tela, je to 

začiatok plnenia  Stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktorá je prílohou 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu.  

Školský rok 2016/2017 bude Rokom čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom 

„Myslenie je pohyb“. 

Čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity 

nepredstavujú iba pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na telesný rozvoj a zdravie. Šport 

prispieva aj k prekonávaniu pohodlnosti, a teda k budovaniu vytrvalosti, cieľavedomosti, 

sústredenosti. Rovnako aj čítanie si vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť 

a koncentráciu. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

Čitateľská gramotnosť sa vyvíja, prechádza u žiakov podľa veku kvalitatívnymi zmenami. 

Na 1. stupni ZŠ získa dieťa tri z kompetencií čitateľských zručností :  

 učenie sa čítať a písať  / 1. ročník / 

 plynulé čítanie  / 2. ročník / 

 porozumenie textu/ 3. ročník / 

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. Cieľom 

je: Nárast záujmu žiakov o čítanie, ich stimulácia k tvorivosti, k rozvoju prezentačných 

zručností, podnecovanie k vlastnej tvorbe.  

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať 

slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými 

informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až 

tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a 

používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a 

zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka. 

Cieľom čitateľskej gramotnosti je  prostredníctvom schopnosti čítať porozumieť  rôznym 

druhom textov, dokázať spracovať aj také informácie z neznámeho textu, ktoré v ňom nie sú 



rozoznateľné na prvý pohľad, čítať aj „medzi riadkami“. Čitateľ musí preukázať detailné 

porozumenie textu a vyhľadať podstatné informácie. 

 ČÍTANIE S POROZUMENÍM NA I. STUPNI ZŠ 

Výchovno-vzdelávací proces na I. stupni ZŠ je silno ovplyvnený hravými činnosťami a 

zážitkovým učením, aby bol prechod z predškolskej výchovy čo najplynulejší. V rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov 

prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach. Nezastupiteľné miesto pri formovaní 

osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom veku správne porozumieť čítanému 

textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu vnímania determinuje nielen úroveň 

schopnosti rozlišovať grafické symboly, ale i celkové porozumenie významu textu a s tým 

spojené voľné zaobchádzanie s prečítaným textom. S pribúdajúcim vekom žiaka sa zrenie 

vnímania prejavuje zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo diferencovať, syntetizovať a 

analyzovať videné a počuté. V počiatkoch rozvoja čítania s porozumením sa o úrovni 

porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou komunikácie so žiakom, preto je dôležité 

rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj sociálne komunikačné spôsobilosti. 

Akcie a činnosti spojené s čítaním na vyučovacích hodinách: 

Akcie a činnosti Cieľ 

Hlasné čítanie učiteľa 

Motivovať  žiakov, aby sa pustili do 

čítania. 

Cieľom pri hlasnom čítaní je, viesť žiakov 

od radosti z počúvania k radosti z 

vlastného čítania 

  

Dostatok času na čítanie 

Vyčleniť  dostatok času na čítanie.  

  

Možnosť vlastného výberu textu 

Dať žiakom priestor, aby   sami 

mohli  rozhodnúť o tom, čo budú 

čítať,  čím zvýšime zapojenie sa do 

aktívneho čítania, motivuje ich zvedavosť 

a podporuje  porozumenie. Literatúra, z 

ktorej  si žiaci vyberajú, zodpovedá 

špecifikám ich školského veku, ( 

zaujímavá, hravá, so  zmyslom pre humor, 

žánrovo pestrá a tematicky variabilná).  

  

Školská knižnica 

Využívať  prácu školskej knižnice, 

budovať školskú knižnicu vhodnú na 

realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu a mimo vyučovacích aktivít. V 



súvislosti s Medzinárodným mesiacom 

školských knižníc na podporu čítania sa 

zapojiť so žiakmi do projektu Záložka do 

knihy spája školy, Projekt- 

Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice.  

Prezentácia 

Prezentácia na verejnosti v rámci rôznych 

podujatí: 

 Vianočná besiedka, Deň matiek, 

  

Školský časopis WOW 

Pravidelná činnosť redakčnej rady pod 

vedením pedagóga, žiaci pri svojej práci 

využívajú aj IKT; pravidelné príspevky 

ostatných žiakov z vlastnej tvorby 

  

Práca s nadanými žiakmi 

V predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú 

majú možnosť sa ďalej vzdelávať v mimo 

vyučovacom čase  v záujmovom útvare  a 

súčasne ich zapájame do rôznych 

umeleckých a postupových súťaží: 

Šaliansky Maťko , Hviezdoslavov Kubín – 

prednes poézie a prózy 

Súťaže, projekty a čitateľské aktivity 

Motivovať žiakov k samostatnému čítaniu 

- - - Čítajme spolu, Moja obľúbená kniha, 

Číta celá trieda, Najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice, Záložka do 

knihy.   

Marec - mesiac knihy 
 Týždeň hlasného čítania, Kvíz o knihe, 

Čitateľský maratón,   

Exkurzie: 
Návšteva obecnej knižnice , návštevy 

divadelných predstavení .  

Na splnenie vytýčených cieľov používame aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým 

samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce 

zacielenej na získanie vedomostí, návykov a ďalších zručností je nevyhnutné, aby žiaci 

objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Použitie aktivizujúcich 

metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných demonštračných pomôcok a 

didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu. 

 

 

 



Program čitateľskej gramotnosti  na 1. stupni základnej školy 

Aktivita / Téma Mesiac Cieľ Formy 

Moja kniha september 

V škole (napr. triednických 

hodinách ) žiaci  prezentujú 

konkrétnu knihu alebo typ 

literatúry, ktorú poznajú ( 

čítali, majú doma v knižnici).  

 

-pasovanie žiakov za 

čitateľov školskej 

knižnice 

  

Moje zvieratko 

  

  

  

október 

Téma zameraná na Svetový 

deň ochrany zvierat. Každá 

trieda si vyberie svojho  

maskota a počas triednických 

hodín vypracuje a číta mini 

referáty o vybranom 

zvieratku. 

  

Medzinárodný deň 

školských knižníc  

  

Projekt: 

Najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice 

 

27. 

október 

Aktivity v školskej knižnici.  

Ako vzniká kniha – pracovný 

list, ktorý obsahuje 

informácie o písme, kníhtlači, 

práci redaktorov, 

vydavateľstvách 

a nakladateľstvách..., 

-čítajú väčší menším, 

  

-tvorba, čo najpútavejšej 

obálky ku knihe, 

-čitateľské maratóny, 

-rozhlasové literárne 

relácie, 

Záložka do knihy október 

 

Účasť v projekte 

-výroba záložiek 

 

Príprava na 

Hviezdoslavov 

Kubín 

Január-

február 
  

-vyhľadávanie kníh v 

domácich knižniciach, 

-čítanie a rozbor poézie 

na hodinách  

-literárne súťaže 

a recitačné súťaže 

Noc s rozprávkami marec 

Motivácia žiakov k čítaniu 

Ilustrácie, leporelá – téma 

rozprávka. Akcia : Poviem 

Vám rozprávočku. 

 

Noc v škole spojená 

s čítaním rozprávok 

-tvorba maľovaného 

čítania starších mladším 

/ podľa prečítaného 

textu/ 

Marec-mesiac 

knihy marec 

Cieľom exkurzie by malo byť 

zoznámenie žiakov 

s poslaním školskej knižnice, 

-bufet kníh (predaj, 

výmena) 



Exkurzie do 

školskej knižnice 

alebo do obecnej  

knižnice 

jej funkciami a úlohami, 

knižničným a výpožičným 

poriadkom, knižničným 

fondom, knižnično-

informačnými službami,  

Ďalším zámerom exkurzie by 

mala byť motivácia žiakov 

k ich ďalším návštevám 

školskej knižnice. 

  

-výstava kníh 

  

-čítanie pre pani 

riaditeľku 

  

-čítanie vtipov 

  

Zdravie  

 Medzinárodný deň 

detskej knihy 

Svetový deň zdravia 

  

apríl 

Čítame a vytvárame projekty. 

Zdravý životný štýl, 

racionálna strava, vitamíny, 

pohybové 

aktivity...Využívame 

encyklopédie.       

-číta celá škola – naraz 

v určitý deň a určitý 

vymedzený   čas  

 Text, s ktorým žiaci pracujú môže byť z rôznych zdrojov, napr.učebnice, školské knihy, 

pracovné zošity, slovníky, encyklopédie, detské i odborné časopisy, prípadne je práca s 

textom súčasťou práce s počítačom či internetom. Po prečítaní knihy si zaznačíme zážitky o 

prečítanom diele do denníkov.  

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti  

 vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/  

 odpovede na otázky k textu 

 tvorba otázok k textu /ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/ 

 rozprávať jeden druhému o prečítanom 

 dramatizácia 

 hlasné čítanie 

 tiché čítanie 

Netradičné formy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

PROJEKTY: 

 číta celá škola – naraz v určitý deň a určitý vymedzený čas  

 čítajú väčší menším 

 tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/ 

 vytváranie zaujímavého obalu na knihu – tvorba, čo najpútavejšej obálky ku knihe 

 

Zodpovední: učitelia na 1. st. ZŠ 

 

 



2. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni základnej školy 

 

2. 1  Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského jazyka 

a literatúry 

 

Čitateľská gramotnosť je základným nástrojom získavanie poznatkov v rámci ostatných 

gramotností, t. j. je základom mnohých iných gramotností (iba ak vie človek čítať, môže sa 

zdokonaľovať v oblasti prírodovedy, médií, informačných technológií a pod.). 

Jednou z našich hlavných úloh je viesť žiakov k čítaniu, ukázať im vzory, motivovať ich, lebo:  

- rodičia sa iba zriedkavo starajú o to, čo deti čítajú, 

- knihy kupujú deťom zriedkavo, 

- deti majú málo motivácií a kladných čitateľských príkladov zo strany rodičov 

a dospelých. 

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj v mimoškolskej činnosti budeme preto 

priebežne plniť nasledovné úlohy: 

1. Využívať testy na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov 5.-9. ročníka – PZ Taktik, 

www.zborovna.sk, zbierky úloh na rozvoj ČG 

T: priebežne                                                                             Z: všetci 

2. Realizovať vytvorený projekt v našej základnej škole - regionálnu súťaž medzi školami pod 

názvom „Čítame s porozumením?“ nadviazať spoluprácu s UKF Nitra, získať odborného 

granta. 

T: marec 2017                                                                           Z: Mgr. M. Civáňová 

3. V priebehu I. polroka zrealizovať v každom ročníku  1 vyučovaciu hodinu literatúry 

v školskej knižnici. 

T: priebežne                                                                             Z: všetci 

4. Zapájať sa do súťaží organizovaných školskou knižnicou – Najčitateľ roka, Čitateľský 

maratón a iné podľa plánu a činnosti školskej knižnice. 

T: priebežne                                                                             Z: všetci 

5. Viesť žiakov k čítaniu umeleckej literatúry, motivovať ich názornými ukážkami, poskytnúť 

žiakom ponuku kníh na mimočítankové čítanie a dať aj možnosť vlastného výberu – viesť si 

čitateľský denník, prezentovať ho spolužiakom. Dbať na estetiku denníka. 

T: priebežne                                                                             Z: všetci 

6. Zostaviť vlastný metodický materiál – zbierku testov na rozvoj čítania s porozumením pre 

5.-9. ročník a využívať ju na vyučovacích hodinách. 

T: 30. 10. 2016                                                                         Z: Mgr.M.Civáňová 

7. Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky    

na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných a stredných školách. 

T: priebežne                                                                             Z: všetci 

8. Viesť literárno-dramatický krúžok – vyhľadávanie scénok na internete, práca s textom, 

porozumenie a  úprava textu, dramatizácia textu, nácvik krátkeho divadielka. 

T: priebežne                                                                             Z: Mgr. K. Kondelová 

9. Viesť školský časopis v papierovej aj elektronickej forme. Tvorba textov-súvislé, nesúvislé. 

Práca s informáciami.  



T:priebežne                                                                                Z: Mgr.Ľ.Arpášová 

10. Na hodinách literatúry žiaci 7. - 9. ročníka budú robiť referáty a prezentácie o živote 

a tvorbe spisovateľov. Učiť žiakov hľadať podstatné informácie, vedieť zaujať spolužiakov. 

T: priebežne                                                                                Z: všetci 

11. Na hodinách literatúry žiaci jedenkrát štvrťročne odporúčajú svoju obľúbenú knihu 

spolužiakom – Deti deťom. Rozprávame sa o knihách, Čítanie nás baví. 

T: priebežne                                                                                 Z: všetci 

12. Tiché čítanie vlastnej knihy na hodinách literatúry – 7-10 minútové – Čítajú žiaci aj učiteľ. 

T: priebežne                                                                                Z: všetci 

13. Organizovať besedu - vzdelávanie o čitateľskej gramotnosti pre všetkých učiteľov školy. 

T: podľa plánu                                                                                   Z: Mgr. K. Kondelová 

14. Tu číta .... -  aktivita pre žiakov celej školy. Učitelia v určených miestnostiach/ knižnica, 

odborné učebne, trieda, kabinet/ čítajú nahlas žiakom ukážku zo zaujímavej knihy.  

T: 2. polrok                                                                                          Z. Mgr. K. Kondelová 

15. Zorganizovať literárnu exkurziu, do prípravy exkurzie zapojiť žiakov. 

 T: 1. štvrťrok                                                                                      Z: Mgr. K. Kondelová 

16. V marci nainštalovať v každej triede výstavku obľúbených kníh žiakov, cez prestávky si 

žiaci môžu knihy čítať spolu s učiteľmi. 

T: priebežne                                                                                           Z: všetci 

17. Navštevovať so žiakmi obecnú knižnicu. Čítať si tam ukážky z kníh, príjemné prostredie, 

iná atmosféra, motivácia žiakov.  

T: 1x za polrok                                                                                        Z: všetci 

18. Vytvoriť v škole na chodbe čitateľský kútik, vytvoriť príjemné prostredie na relaxáciu – 

niektoré knihy a časopisy dať voľne k dispozícii žiakom. 

T: priebežne                                                                                            Z: Mgr. M. Civáňová 

19. Zriadiť v škole mobilnú požičovňu kníh. Inventár bude vytvorený z dobrovoľného 

darovania kníh žiakmi a rodičmi škole. 

T: priebežne                                                                                             Z: Mgr. M. Civáňová 

20. Pracovať s textami – súvislé, nesúvislé, ktoré sú zaradené v učebniciach SJL, vytvárať 

pojmové mapy, osnovy, hľadať kľúčové slová, riešiť úlohy na čítanie s porozumením, 

analyzovať, hodnotiť, tvoriť vlastné texty, zverejňovať ich na nástenkách, v školskom 

časopise, zapájať sa do literárnych súťaží a pod. 

T: priebežne                                                                                             Z: všetci 

 

2. 2  Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách cudzích jazykov 

 

Získavanie informácií je založené na samotnom texte a presnej informácii v ňom. Tento proces  

najčastejšie realizujeme na úrovni jednej vety, v niektorých prípadoch môžu byť požadované 

informácie obsiahnuté v dvoch alebo viacerých vetách, resp. v rozličných odsekoch a pod. Žiak 

musí odhaliť jeden alebo viac podstatných prvkov, napr. postavy, miesto, čas, a potom hľadať 

v texte slovné spojenie, ktoré môže byť doslovné alebo synonymické. Úlohy na získavanie 

informácií majú rôzny stupeň obťažnosti, napr. od žiaka sa požaduje, aby z textu či z tabuľky 



vybral presnú informáciu, napr. určenie času alebo miesta. Náročnejšia forma tohto typu úlohy 

je vyhľadanie informácie, ktorá je v texte vyjadrená synonymne.  

Utváranie širšieho porozumenia je schopnosť pouvažovať nad textom vcelku, resp. zo širšej 

perspektívy. Žiaci môžu demonštrovať počiatočné porozumenie tým, že odhalia hlavný námet, 

všeobecný zámer alebo využitie textu, vyberú alebo vytvoria názov pre text, vysvetlia poradie 

jednoduchých inštrukcií alebo identifikujú hlavné údaje grafu, tabuľky. Iné úlohy požadujú od 

žiaka, aby opísal hlavnú postavu, pozadie príbehu, identifikoval tému alebo správu v literárnom 

texte alebo vysvetlil účel využitia mapy, diagramu a pod. Ďalšie úlohy môžu požadovať od 

žiaka, aby sa zameral na viac ako jeden odkaz v texte – napríklad, ak žiak musí odhaliť tému z 

opakovania určitej kategórie informácií. Rozvinutie interpretácie vyžaduje od žiakov, aby 

rozšírili svoje počiatočné dojmy, a aby tak špecifickejšie a komplexnejšie porozumeli 

prečítanému textu. Úlohy v tejto kategórii si vyžadujú logické porozumenie, aby si mohli 

čitatelia zorganizovať informácie v texte. Úlohy obsahujú porovnávanie informácií, 

vyvodzovanie záverov a hľadanie a uvádzanie podporných dôkazov. Uvažovanie o obsahu 

textu a jeho hodnotenie vyžaduje od žiaka, aby spojil informácie z textu s vedomosťami z 

iných zdrojov. Žiak musí tiež hodnotiť nároky textu voči ich vlastným poznatkom o svete, 

vyjadriť a obhájiť svoje vlastné stanovisko. Od žiaka sa vyžaduje, aby uviedol dôkaz z textu a 

porovnal ho s inými zdrojmi informácií, aby využil pri tom všeobecné a špecifické poznatky, 

ako aj schopnosť myslieť abstraktne. Úlohy v tejto kategórii sú zamerané na nachádzanie 

dôkazov, argumentov mimo textu, hodnotenie významu určitých častí informácie alebo dôkazu.  

Nielen v didaktických testoch na čítanie s porozumením, ale aj v práci s textami, 

posluchovými cvičeniami, tabuľkami a cvičeniami využívať hlavne tieto druhy úloh: 

1. Zatvorené úlohy s výberom odpovede (polytomické) 

2. otvorené úlohy so stručnou odpoveďou – produkčné  

3. otvorené úlohy so stručnou odpoveďou – doplňovacie   

4. Zatvorené usporiadacie úlohy   

5. Zatvorené priraďovacie úlohy  

6. Žiakov motivovať k čítaniu možnosťou vypožičania si anglickej literatúry z knižnice 

v jazykovej učebni, triednymi, školskými a obvodnými kolami súťaží v prednese prózy 

a poézie, v rámci krúžku anglického jazyka tvoriť prózu a poéziu v cudzom jazyku, na 

vyučovacích hodinách tvoriť a prezentovať pred spolužiakmi prezentácie a referáty. 

 

Termín: priebežne                                                             Zodpovední: učitelia cudzích jazykov 

 

 

 

 

 



2. 3  Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách spoločenskovedných 

predmetov 

 

občianska náuka 

1. Na hodinách  si žiaci budú tvoriť referáty a prezentácie z rôznych kruhov tém 

preberaného  učiva, informácie si hľadajú a spracujú z rôznych prameňov. Budeme rozvíjať 

a zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť na základe využitia ekonomicky zameraných textov. 

2. Ekonomická problematika sprevádza človeka počas celého života, a preto je veľmi 

dôležité správne pochopiť text, aby sa čo najlepšie rozhodoval v oblasti spracovania 

vlastných financovaní, ich investovania, spotreby. 

3. Dôraz klásť na vlastnú tvorbu prejavov, prácu s informáciami a schopnosť ich 

argumentovať. 

4. Žiak vie z textu vyvodiť informácie, ktoré nie sú v texte  uvedené priamo, ale z neho 

vyplývajú, vie  uvažovať, analyzovať, porovnávať a vyvodzovať myšlienky a fakty. 

5. Snaží sa o integrovanie informácií z neho s predchádzajúcimi poznatkami 

a skúsenosťami. 

6. Žiaci si vytvárajú z prečítaného textu pojmovú mapu, konspekty a zápis poznámok. 

7. Žiak dostane rozsiahlejší text – jeho úlohou je text obsahovo aj formálne vylepšiť tak, 

aby bol zrozumiteľnejší, prehľadný, graficky zaujímavý, kratší a má obsahovať konkrétne 

príklady z praxe. 

8. Učíme žiakov vnímať problémy nastolené v texte a identifikovať chyby a protirečenia, 

ktoré sa v texte nachádzajú. 

Termín: priebežne                                                        Zodpovední: učitelia občianskej náuky 

geografia 

1. Žiakov učíme, ako majú nájsť a získať informácie  o kontinentoch  a dokázať ich 

vysvetliť  ostatným žiakom. 

2. Žiaci budú pracovať s textami v učebniciach a pracovných zošitoch, budú sa učiť 

vyhľadávať dôležité informácie, písať si poznámky, kľúčové slová, pamäťové mapy. 

3. Vedieť  používať  internetové  mapy  rôzneho  typu. Pracujú s atlasom každú hodinu. 

4. Žiaci  pravidelne  študujú  odborné   a populárne časopisy, dokážu vysvetliť  schémy 

a diagramy 

5. Žiaci študujú  encyklopédie, vypracovávajú  projekty, referáty a následne vedia aj 

analyzovať  podmienky  života  v štátoch  i kontinentoch 

6. Cestovná kancelária – žiaci si pripravia prezentácie o jednotlivých krajinách alebo 

turistických trasách, ponúkajú dovolenky, exkurzie zájazdy. 

Termín: priebežne                                                             Zodpovední: učitelia geografie 

dejepis 

1. Žiaci pracujú s historickým prameňom, s historickými mapami každú hodinu. 



2. Pracujú s textami v učebniciach a pracovných zošitoch, budú sa učiť vyhľadávať 

dôležité informácie, písať si poznámky, kľúčové slová, pamäťové mapy. 

3. Žiaci tvoria referáty a prezentácie na danú tému a prezentujú ich spolužiakom. 

4. Žiaci pripravujú svojim spolužiakom historické rozcvičky, tajničky, hrebeňovky, osem 

smerovky, hľadajú dôležité informácie, učia sa klásť otázky.  

5. Učiteľ motivuje pri vhodných témach žiakov k čítaniu historickej literatúry /beletria, 

literatúra faktu/ podľa preberaného obdobia, nosí žiakom na vyučovacie hodiny 

doplnkovú literatúru, historické romány, číta im úryvky. 

6. Učiteľ žiakom na hodine číta s doplnkovej literatúry – literatúra faktu. 

7. Žiaci učia robiť pojmové mapy, tabuľky, grafy, robia časové priamky, čítajú grafy, 

tabuľky. 

8. Navštevovať školskú knižnicu aj v rámci dejepisu, nájsť literatúru k danému 

historickému obdobiu. 

9. Žiaci podieľajú na príprave historickej exkurzie, zisťovanie informácií k danej trase 

a historickému obdobiu. 

10. Cestovná kancelária – Návrat do minulosti – žiaci budú ponúkať výlety do historických 

období – prezentácia letákov na nástenke. 

11. Žiaci pracujú s časovými priamkami, tabuľkami, grafmi, učia sa ich sami zostavovať. 

12. Žiaci budú pracovať s testami s rôznymi typmi úloh – otvorené, zatvorené úlohy. 

Termín: priebežne                                                                            Zodpovední: učitelia dejepisu 

náboženská výchova 

Náboženská výchova patrí do vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“.  Predmety vzdelávacej 

oblasti „Človek a hodnoty“ sa zameriavajú na rozvoj osobnosti. Vo väčšine prípadov sa k 

osvojovaniu prosociálnych zručností a na rozvoj osobnosti na hodine náboženskej výchovy 

využívajú rôzne umelecké, či informačné texty, príbehy a hlavne vhodne vybraté state zo 

Svätého písma. Práca s textom umožňuje: získať nové poznatky, rozvíjať logické operácie 

myslenia, vedie k uvažovaniu nad textom a jeho hodnoteniu, k sebareflexii. Texty predkladajú 

vzory, učia pozitívnym formám správania. Špecifická je práca so Svätým písmom, kde sa žiaci 

učia vnímať aj hlbší, symbolický význam textu, porozumieť symbolom, pochopiť reč Biblie 

v jej historických a kultúrnych súvislostiach.  Z týchto dôvodov sa nevyhnutnosť osvojovania 

čitateľských zručností stáva aktuálnou aj pre tento predmet a zároveň napomáha k rozvoju 

čitateľskej gramotnosti. 

 Nadobúdanie čitateľskej gramotnosti na hodinách náboženskej výchovy možno realizovať 

rôznymi formami práce s textom v učebnici, pracovných zošitoch, vo Svätom písme, biblických 

mapách a pod. 

Termín: priebežne                                                     Zodpovední: učitelia náboženskej výchovy 

etická výchova 

1. Na hodinách etickej výchovy žiaci budú robiť referáty a prezentácie o rôznych témach 

/náboženstvá, drogy, rodina ../. 



2. Realizovať vyučovacie hodiny aj v školskej knižnici – žiaci budú vyhľadávať pozitívne 

literárne vzory z výberu kníh. 

3. Pomocou umeleckej literatúry motivovať  žiakov k vytváraniu si pozitívnych postojov 

k životným situáciám. 

4. Žiaci budú pracovať s testami s rôznymi typmi úloh – otvorené, zatvorené úlohy. 

5. Pri sledovaní relácií, dokumentov, reklám dokázať si vytvoriť vlastný postoj a názor 

v množstve ponúkaných informácií /pravda, nepravda/. 

6. Podľa prečítaných ukážok dokázať zahrať charakterové vlastnosti osoby.  

 

Termín: priebežne                                                           Zodpovední: učitelia etickej výchovy 

2. 4  Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách prírodovedných 

predmetov, matematiky a informatiky 

 

matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia 

 

Čitateľská gramotnosť je nutný predpoklad k rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti, teda 

využívania prírodovedných poznatkov. Cieľom prírodovedného vzdelávania by malo byť aj to, 

aby žiaci boli schopní pochopiť každodenné novinky týkajúce sa vedeckých tém. 

Každý, kto je toho schopný, je prírodovedne gramotný. 

Čitateľskú gramotnosť na hodinách matematiky a prírodovedných predmetov sa snažíme 

rozvíjať: 

1. Riešením komplexných úloh:  

Charakteristickou črtou komplexných úloh je dlhší úvodný text, ktorý môže mať rôzny 

charakter, či už je to článok z novín, etiketa, informačný leták, v podstate by to mal byť text, s 

akým sa žiaci stretávajú v bežnom živote s formou, či už súvislého alebo menej kompaktného 

textu, ktorý môže obsahovať rôzne tabuľky, grafy, obrázky, ... Pri riešení otázok resp. 

čiastkových úloh, ktoré nasledujú po úvodnom texte a bývajú rozličného typu, je úlohou žiakov 

prečítať a pochopiť tento text a pomocou neho nájsť odpovede na čiastkové úlohy. Pri riešení 

týchto úloh žiaci uplatňujú zručností čitateľskej gramotnosti. 

Ďalšie výhody týchto úloh: 

-  nie je nevyhnutné, aby bol učiteľ prítomný pri ich aplikácii, môžu sa teda dať aj ako 

domáca úloha;  

-  podporujú u žiakov záujem o prírodovedné témy, keďže ich základom sú poväčšine 

texty z bežného života opisujúce konkrétnu problematiku súvisiacu so životom; 

- majú medzipredmetový charakter, pri ich riešení žiaci uplatňujú poznatky z viacerých 

predmetov, pričom si môžu ľahko uvedomiť rôzne prepojenia 

2.  Vedieť nielen čítať z tabuliek , schém, grafov a diagramov, ale ich vedieť aj navrhnúť 

      a zostrojiť.    

3. Využívame uvoľnené námety medzinárodného testovania PISA a národného testovania  

     gramotnosti k tvorbe pracovných listov pre žiakov. 

4. Tvoríme rôzne pracovné listy, napr. pracovný list , ktorý obsahuje zhrnutie učiva , 

    z daného tematického celku na základe učebnice ako odpovede na nevyslovené otázky.  



    Úlohou žiakov je vytvoriť práve tieto otázky, ku všetkým "odpovediam" . 

5. Práca s učebnicou a s encyklopédiami z prírodovedných predmetov. 

6. Vyhľadávanie poznatkov na internete a následná tvorba referátov prípadne prezentácií. 

7.  Práca s návodmi pri realizácii žiackych pokusov. 

9. Vedieť zapísať, spracovať namerané hodnoty z pokusov do vhodnej tabuľky, grafu, vedieť 

     vyjadriť záver k pokusu. 

8. Správne aplikovať svoje vedomosti z prírodovedných predmetov na základe pochopenia  

    prečítaného textu, údajov z tabuľky, grafu... 

9. Tvorba didaktických testov na čítanie s porozumením. 

10. Práca so súvislým a nesúvislým textom – grafy, diagramy, schémy, náčrty, obrázky –  

     využitie pri riešení aplikačných úloh. 

Veľkým prínosom pri hodinách, kde sa využíva čítanie s porozumením je aj sebakontrola 

žiakov, prípadne diskusia medzi žiakmi pri problémovejších úlohách. Žiaci tak prejavujú 

vlastné názory a učia sa argumentovať. Zároveň sa učia počúvať názory a argumenty svojich 

spolužiakov, a tým sa učia navzájom, čo má oveľa väčšiu efektivitu pre nich samotných v 

porovnaní s tým, ak by mali len pasívne počúvať a zapisovať si poznámky, ktoré im nadiktuje 

učiteľ. 

 Dnešní žiaci sú schopní vyhľadávať informácie, ale proces interpretácie a integrácie i 

hodnotenia a uvažovania je pre nich oveľa náročnejší, preto je vhodné posilňovať predovšetkým 

tieto procesy a vytvárať úlohy takým spôsobom, aby sa v zadaniach vyskytovali nie doslovné 

znenia z textov, ale parafrázy a synonymné výrazy, respektíve iné formulácie ako v 

konkrétnych textoch. 

V súčasnosti je čitateľská gramotnosť považovaná za kľúčovú kompetenciu, ktorá ovplyvňuje 

nielen úroveň čítania, ale aj úroveň a možnosti vzdelávania žiakov vo všetkých vyučovacích 

predmetoch a rozličných oblastiach ďalšieho vzdelávania. 

 

Termín: priebežne                                       Zodpovední: učitelia MAT, INF, FYZ, CHEM, BIO  

 

2. 5  Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách výchovných 

predmetov 

 

telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika 

Hlavné úlohy: 

telesná a športová výchova 

1. zistenie odchodu a príchodu autobusov a vlakov na športové súťaže, aplikácia v praxi, 

2. z časopisov, internetu zistiť zásady racionálnej výživy, aplikácia v praxi, 

3. z kníh zistiť pravidlá športových hier, netradičných športových hier, realizácia , 

4. sledovanie videa o technike lyžovania a uplatnenie pohybových činností pri lyžovaní, 

5. sledovanie videa o technike plávania a uplatnenie pohybových činností pri plávaní, 

6. sledovanie videa o technike korčuľovania a uplatnenie pohybových činností pri 

korčuľovaní, 

7. čítať si ukážky z kníh o športových osobnostiach, požičiavať si ich z knižnice 

a navzájom.  



výtvarná výchova 

1. Podľa prečítanej knihy vytvoriť vlastnú ilustráciu, príp. záložku do knihy s obrázkom 

z prečítaného textu, 

2. podľa prečítaného postupu, vytvoriť vlastný výrobok z odpadového materiálu, 

3. vyhľadať na internete postup skladania origami z papiera a zhotoviť vlastný výrobok, 

4. sledovať video postup remesla košikárov a zhotoviť jednoduchý košík, 

5. nakresliť ilustráciu k prečítanej knihe,  

6. dozvedieť sa z náučnej literatúry a obrázkov o jednotlivých výtvarných obdobiach 

a navrhnúť vlastné diela s využitím prvkov v danej dobe, 

7. počas samostatnej práce bude učiteľ čítať žiakom literárny text vhodný k danej téme.  

hudobná výchova 

1. Vyhľadať na internete piesne s textom aj bez textu a zaspievať ju, 

2. vyhľadať v zborníku ľudovú pieseň a zaspievať ju, 

3. vyhľadať na internete informácie o skladateľovi a urobiť referát o ňom, prezentáciu, 

4. podľa notového zápisu aplikovať rytmizáciu melódie s použitím Orfeových nástrojov, 

5. vyhľadať na internete obradové piesne k sviatkom v roku a nacvičiť program k sviatku 

s piesňami, 

6. tvoriť vlastné piesne – text aj melódiu, vytvoriť zborník-spevník na konci školského 

roka. 

technika 

1. Podľa prečítaného postupu zhotoviť vlastný výrobok z dreva, 

2. vyhľadať na internete recept a vyrobiť podľa neho jednoduchý pokrm, 

3. zistiť z odbornej literatúry informácie o materiáloch a vypracovať o nich prezentáciu, 

referát, 

4. sledovať video postup remesla rezbárov, drotárov a zhotoviť jednoduchý výrobok, 

5. čítať odbornú literatúru o siatí, sadení, ošetrovaní rastlín, vytvoriť referáty, prezentácie 

a predstaviť svojim spolužiakom. 

 

Termín: priebežne                                                Zodpovední: učitelia výchovných predmetov  

 

3. Podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti v činnosti školskej knižnice 

         Školská knižnica je zaručeným vzdelávacím partnerom školy  pri sprostredkúvaní 

čitateľských, jazykových, informačných a mediálnych kompetencií. Škola aj školská knižnica 

pripravujú žiakov na celoživotnú potrebu neustále sa aj individuálne vzdelávať, aby mohli v 

budúcnosti participovať na dianí v spoločenskom živote. Vďaka školským knižniciam 

spoznávajú žiaci otvorený priestor, v ktorom sa môžu orientovať podľa vlastných záujmov, ako 

aj spoznávať rozmanitosť nových možností. Školské knižnice majú elementárny význam vo 

vzdelávaní aj preto, že sú pre mnohé deti prvými knižnicami, ktoré vôbec spoznávajú a 

využívajú. 

Úlohy školskej knižnice spočívajú v troch rozhodujúcich činnostiach:  

1. školská knižnica pomáha prehlbovať a rozširovať vedomosti a poznatky žiakov nadobudnuté 

vo vyučovaní v rámci všetkých učebných predmetov i v mimoškolskej práci  



2. školská knižnica sa zúčastňuje na vytváraní trvalého záujmu o čítanie, návykov samostatnej 

práce s knihou, základov informatickej prípravy žiakov  

3. školská knižnica pomáha pri zvyšovaní pedagogickej a odbornej úrovne učiteľov a ďalších 

výchovných pracovníkov.  

Aktivity, ktoré budeme  v školskej knižnici realizovať: 

 exkurzie do školskej knižnice a do obecnej knižnice  

 hodiny informačnej výchovy v spolupráci s predmetovými učiteľmi vo vyučovaní 

jednotlivých predmetov v triedach  alebo v rámci  vyučovacej hodiny v priestoroch  školskej 

knižnice 

 pasovanie žiakov za čitateľov školskej knižnice 

 čitateľský maratón 

 tvorba vlastného leporela alebo knihy  s cieľom rozvíjať  fantáziu, predstavivosť, slovnú 

zásobu žiakov 

 dramatizácie príbehov 

 Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá bežných tried 

 aktivita Záložka do knihy 

 v spolupráci so žiackym parlamentom rozhlasové relácie pri príležitosti jubileí 

spisovateľov, významných dní 

činnosť redakčnej rady -  novinársky krúžok. 

 činnosť ZÚ Škola hrou / podľa potreby/ 

ďalšie aktivity doplnené v priebehu školského roka 

V rámci vyučovacieho procesu sa budeme snažiť  o vypestovanie návykov navštevovať 

pravidelne knižnicu, naučiť žiakov pracovať s knihou a viesť ich k tomu, aby využívali knihu 

nielen na zábavu, ale aj na vzdelávanie. 

 

Termín: priebežne                                                   Zodpovedná: koordinátorka školskej knižnice 

 

4. Podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti v školskom klube detí 

Charakteristika detí  

      Deti školské klubu s radosťou využívajú jazyk. Rady vysvetľujú veci. Je pre ne užitočné 

ukazovať a popisovať ich. Využívajú jazyk – reč, keď sa sťažujú, keď vyjadrujú nesúhlas, ale 

aj keď sa tešia a vyjadrujú svoje emócie. S radosťou kladú otázky - Prečo? Ako? Sú dobrými 

poslucháčmi. Oceňujú, ak im niekto číta. Bývajú „urečnené“. Rady vysvetľujú svoje nápady, 

často zveličujú. Rýchle sa im rozvíja slovník. Reagujú na otázky spojené so životom, zaujímajú 

ich príbehy riešiace spravodlivosť, čestnosť. Rady sa škriepia. Diskutujú o pravidlách a 

pokynoch. Ich častá otázka – Načo mi to bude? Čítajú, aby sa niečo dozvedeli, namiesto toho, 

aby sa učili čítať. Typické sú aj ich negativistické jazykové formy „Je to otrava, no dobre teda“. 

 



Výchovno-vzdelávacia činnosť 

     Uvedomujeme si, že naša úloha v procese rozvíjania čitateľskej gramotnosti v porovnaní s 

minulosťou je náročnejšia. Musíme deti nielen naučiť základné činnosti čítania a písania, ale aj 

ako ich efektívne uplatňovať a rozvíjať. Snažíme sa implementovať čitateľskú gramotnosť do 

oddychu, relaxácie a  tematických oblastí výchovy.  

Oddychová, relaxačná oblasť 

- rozprávanie vlastných zážitkov 

 - hovorenie napr. „Čo ma teší, čo ma mrzí.“ 

- súkromná komunikácia s vychovávateľkou 

- spoločné čítanie – čítanie na pokračovanie (Hnevám sa a basta!, Prázdininy u starej mamy) 

- vtipy, nápady, hádanky so slovnými hrami, v ktorých je ukrytá tajnička 

Esteticko – výchovná oblasť výchovy (literárna výchova) 

- čítanie pre literárny zážitok,  počúvanie nahrávok, dotváranie príbehov alebo rozprávky 

Prírodovedná oblasť výchovy 

- čítanie pre získanie informácií 

- pracovné listy: Encyklopédia zvierat (www. Omalovanky.sk) – vyhľadávanie konkrétnych 

slov v texte (úlohy typu: Vyhľadaj  slovo – slová a spočítaj!) 

Pracovno - technická oblasť výchovy 

- písanie postupov (napr. na nepečený dezert),  návody,  hodnotenie 

Spoločenskovedná oblasť výchovy 

- písanie napr. vianočného pozdravu, odkazu pre najlepšieho kamaráta 

Vzdelávacia oblasť výchovy – príprava na vyučovanie 

- slovné hry, prešmyčky, reťazové hry, hľadanie slov na rovnaké začiatočné písmeno (Prišla k 

nám loď), rýmovanie, osemsmerovky 

Najobľúbenejšie aktivity: 

- Pátrači,  Klobúk s lístočkami 

Príležitostné aktivity v rámci oddelení ŠKD 

- Čitateľské popoludnia,  návšteva školskej knižnice,  divadielka (Divadielka z klobúka) 

Školský klub detí sa spolupodieľa na  aktivitách prebiehajúcich v rámci projektu: 

- Záložka do knihy spája školy 

 

Termín: priebežne                                                    Zodpovedné: vychovávateľky v ŠKD 

 

5. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v spolupráci s rodičmi a partnermi školy 

Rodičia čítajú svojim deťom veľmi málo, je to celospoločenský problém našej uponáhľanej 

doby. Našou úlohou je komunikovať s rodičmi o tejto téme priebežne a každý školský rok aj 

na druhom zasadnutí triednych aktívov rodičovského združenia venovať sa tejto problematike.   

Táto aktivita sa bude niesť pod heslom Čítanie môže byť zábavou i tvorcom dobrých vzťahov. 

Je potrebné, aby deti čítali – Ak chceš byť dobrý v učení, nemáš inú voľbu. Triedni učitelia sa 

budú s rodičmi rozprávať o čítaní, o potrebe čítať deťom a staršie viesť k pravidelnému čítaniu. 

Dieťa číta, ak má svoj vzor – aj rodičia a učitelia čítajú. Vo vestibule školy alebo v blízkosti 

školskej knižnice vytvoríme informačný panel, príp. upútavku na potrebu čítania a na školskú 



knižnicu. Vedenie školy bude motivovať a podporovať učiteľov pri organizovaní aktivít na 

podporu čítania.    

Každý školský rok bude vedenie školy predkladať rodičovskému združeniu požiadavku na 

zakúpenie nových kníh do školskej knižnice, budeme sa snažiť spríjemňovať prostredie v škole 

na čítanie a podporovať exkurzie žiakov do knižníc, akcie a aktivity školskej knižnice 

a žiackeho parlamentu na podporu rozvíjania čitateľskej  gramotnosti.  

Súvis čítania s deťmi a zvládnutím nástupu do školy potvrdzuje aj známy propagátor čítania 

Tibor Hujdič: „Gratulujem všetkým deťom, ktoré si múdro vybrali čítajúcich rodičov a 

nezávidím tým, ktoré si takých nevybrali. Takmer polovica rodičov nachystá svojim deťom 

pravidelným čítaním viackrát za týždeň obrovský náskok pri nástupe do školy. Tieto deti vďaka 

svojim mamám a otcom cez uši „prečítali“ množstvo kníh. Vďaka každodennému „tréningu“ 

sa dokážu sústrediť na počúvanie, čo sa v škole určite zíde. Radosť z bláznivých príbehov sa 

na dieťa prilepí sama od seba, rovnako ako slovná zásoba. Navyše ani telka ani tablet miesto 

ocka dieťa ani neobjímu ani nepohladia. Večerné čítanie je aj o pritúlení. Deti rodičov, ktorí 

deťom nečítajú nikdy alebo iba občas a nepravidelne, tento náskok nemajú. Veď ako by 

vyzerali zuby, keby sme si ich umývali raz za rok 18 hodín v kuse a nie každý deň 3 minúty?“ 

Uvedomujeme si, že k tomu, aby sme vychovali dobrého čitateľa, každé dieťa potrebuje 

nadšenú pani učiteľku a trpezlivého rodiča. Preto aj v tomto procese je spolupráca školy 

a rodiny nevyhnutná a opodstatnená.  

6. Záver 

Naším cieľom je dosiahnuť, aby deti čítali rady. Deti, ktoré vedia zobrať knihu do rúk a čítať, 

čo ich zaujíma (rozprávky, príbehy, sci-fi-, prírodovedné knihy, encyklopédie, cez prestávku, 

v autobuse, vo svojom voľnom čase), sú pred svojimi spolužiakmi vždy krok vpredu. Tieto deti 

v štúdiu napredujú veľmi úspešne a s ľahkosťou. Kniha je bezpochyby prvým predpokladom 

úspešného štúdia. Pedagógovia našej školy sa budú usilovať túto Stratégiu rozvoja čitateľskej 

gramotnosti uvedenými metódami a formami spoločne realizovať a naďalej rozvíjať. Plnenie 

stratégie sa bude na konci školského roka každoročne vyhodnocovať na pedagogickej rade. 

V mesiaci jún sa budú realizovať vedením školy vo vybraných ročníkoch riaditeľské testy na 

zistenie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov, ktoré budú učitelia analyzovať so žiakmi a na 

zasadnutiach MZ a PK. Budeme prijímať opatrenia k ďalšiemu školskému roku. Pevne veríme, 

že realizáciou tejto stratégie prispejeme k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov žiakov a k ich 

dobrej adaptácii v pracovnom živote. 

 

 

 

Vo Výčapoch-Opatovciach 20. 9. 2016                                            Mgr. Mária Civáňová 

                                                                                                                  riaditeľka ZŠ     


