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I.
1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Organizovanosť
Veľkosť
Počet žiakov
Počet tried
Vyučovací jazyk
Druh školy
Stupeň a dĺžka štúdia
Forma

plnoorganizovaná škola
kapacita – cca 230 žiakov
150 – 170 žiakov
9
slovenský
štátna
ISCED 1 – 4 roky
ISCED 2 – 5 rokov
denná

Základná škola s materskou školou Hertník je plnoorganizovanou vidieckou školou.
Od júla 2003 získala právnu subjektivitu ako spoločný subjekt zložený zo ZŠ, MŠ, ŠJ
a ŠKD. Kapacita školy je cca 230 žiakov, čomu zodpovedá príslušný počet učební
a ostatných priestorov. V posledných rokoch počet žiakov postupne opäť narastá. Na I.
stupni sú zriadené dve triedy – spojené ročníky, na II. stupni je zriadených striedavo
sedem - osem tried. Súčasťou je aj jedno oddelenie ŠKD. Škola poskytuje svoje
priestory v popoludňajších hodinách pre záujmovú činnosť pobočky ZUŠ.
Umiestnenie školy je v tichom pokojnom prostredí obce, zároveň blízko autobusových
zastávok. Budova školy je ukrytá v bohatej zeleni vďaka rozsiahlym trávnatým plochám
a vysadeným okrasným drevinám. Je tu dostatok priestoru pre oddychové i športové
činnosti žiakov. Celý areál je oplotený.
Základnú školu navštevujú domáci žiaci (od 1. – 9. roč.) a žiaci z blízkeho okolia (od
5. – 9. roč.), keďže je zároveň spádovou školou pre susedné obce s málotriednymi
školami (Bartošovce, Fričkovce a Osikov). V bežných triedach sa vzdelávajú aj žiaci so
ŠVVP a individuálne integrovaní žiaci doporučení CPPPaP.

2. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Počet pedagogických zamestnancov v jednotlivých školských rokoch sa odvíja od
počtu žiakov. Medzi jednotlivých členov neveľkého kolektívu sú rozdelené funkcie:
- triedny učiteľ
- koordinátor prevencie drogovej závislosti
- výchovný poradca
- vedúci predmetovej komisie a metodického združenia
Vekové zloženie prevažne ženského kolektívu je v priemere 36 rokov. Vládne tu
tímový duch, ochota odovzdávať vzájomné skúsenosti a spolupracovať.
Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní, čo umožňuje zabezpečiť
odbornosť vyučovacieho procesu.
Z 15 členného pedagogického kolektívu absolvovalo
prvú atestáciu – 6 učiteľov
druhú atestáciu – 0 učiteľov
Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali v poslednom období aktualizačné
a inovačné vzdelávanie smerované k modernému využívaniu interaktívnych technológií
na škole a modernému spôsobu vyučovania

3. MATERIÁLNO – TECHNICKÉ
a PRIESTOROVÉ PODMIENKY
„Prostredie školy má podnecovať osobnostný rozvoj žiaka, má byť podnetovo
bohaté, vhodne upravené a priestorovo usporiadané tak, aby bola pre všetkých žiakov aj
učiteľov splnená požiadavka viditeľnosti, blízkosti, dostupnosti a bezpečnosti.“
(Beáta
Kosová)
Chceli by sme, aby naša škola spĺňala tieto kritériá, preto vyvíjame maximálne úsilie,
aby tomu tak bolo.
Budovy i všetky priestory školy prešli v poslednom období dôslednou
rekonštrukciou.
Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. Všetky sú vybavené vhodným školským
nábytkom pre žiakov, modernou didaktickou technikou a hygienickým kútikom.
Škola má zriadené aj odborné učebne, všetky účelovo vybavené. Kapacitne
nepostačujúca je učebňa technickej výchovy.
Vybavenosť kabinetných zbierok didaktickými pomôckami a technikou je na veľmi
dobrej úrovni, čo je zárukou kvality edukačného procesu.
Prostredníctvom wi-fi siete je umožnený prístup do internetu v celej budove.
Vďaka zapojenosti do projektov a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov
v posledných rokoch má škola kvalitne zrekonštruované priestory a vybavenosť učební
a kabinetných zbierok.
Základná škola
Štandardné

počet: 10

(kmeňové)

stav:

vyhovujúci

10 čiastočne

učebne

vyhovujúci
počet:

7

odborné zameranie učebne:

stav
vyhovujúci

Odborné
učebne:

nevyhovujúci

učebňa fyziky a chémie

|

učebňa cudzích jazykov

|

učebňa PC – 2x

|

čiastočne
vyhovujúci

učebňa techn. prác - dielne

|

učebňa technických prác - ŠPD

|

telocvičňa

nevyhovujúci

|

Iné priestory priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:
(uviesť konkrétne)

vyhovujúci

čiastočne

nevyhovujúci

vyhovujúci
školské ihrisko

|

Ďalšie priestory na podporu výchovného a vzdelávacieho procesu:
(uviesť konkrétne)

vyhovujúci

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

Novovybudované priestory v príslušnom školskom roku:
vyhovujúci

Školský klub detí

Triedy/herne

počet: 1
stav:

vyhovujúci

1 čiastočne

nevyhovujúci

vyhovujúci
Iné priestory priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:
(uviesť konkrétne)

vyhovujúci

telocvičňa

|

ihrisko

|

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

Ďalšie priestory na podporu výchovného a vzdelávacieho procesu:
(uviesť konkrétne)

učebňa PC

vyhovujúci

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

|

Novovybudované priestory v príslušnom školskom roku:
vyhovujúci

Zariadenie školského stravovania:
Jedáleň 1

stav:

vyhovujúci

1

čiastočne

nevyhovujúci

vyhovujúci
Školská

stav:1 vyhovujúci

1

kuchyňa 1

čiastočne

nevyhovujúci

vyhovujúci

Materiálno-technické podmienky
Stav
Základná škola

Vybavenosť
štandardných
(kmeňových)
učební

vyhovujúci

školským nábytkom:

|

učebnými pomôckami:

|

didaktickou technikou:

|

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

iné (uviesť konkrétne):
Stav
Základná škola

Vybavenosť
odborných
učební

vyhovujúci

učebnými pomôckami:

|

odbornou literatúrou:

|

didaktickou technikou:

|

čiastočne
vyhovujúci

iné (uviesť konkrétne):
Iné materiálne

vybavenosť edukačnou

a technické
podmienky

interaktív. a inou
technikou:
prístup k internetu:
priemerný počet žiakov na jeden
počítač:
Iné (uviesť konkrétne):

|

|
3,3

nevyhovujúci

Stav
Školský klub detí

vyhovujúci

Vybavenosť

školským nábytkom:

|

miestností

učebnými pomôckami:

|

didaktickou technikou:

|

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

iné (uviesť konkrétne):
Iné materiálne

vybavenosť edukačnou

a technické
podmienky

interaktív. a inou
technikou:

--

prístup k internetu:

|

--

--

iné (uviesť konkrétne):

Stav
Školská jedáleň

vyhovujúci

Vybavenosť

nábytkom:

|

jedálne

jedálenským riadom:

|

iné (uviesť konkrétne):
Vybavenosť

kuchynským riadom:

|

kuchyne

pracovnou technikou:

|

iné (uviesť konkrétne):

čiastočne
vyhovujúci

nevyhovujúci

4. PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI
POTREBAMI (ŠVVP)
Žiaci so zdravotným znevýhodnením
Škola je otvorená aj žiakom so ŠVVP. Z dôvodu nízkeho počtu takýchto žiakov
zabezpečuje škola integráciu v bežných triedach, preto nezamestnáva ani špeciálneho
pedagóga a psychológa.
Zodpovednou osobou pre túto prácu je výchovný poradca. Ten spolupracuje so
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
Výchova a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutočňuje
v súlade so školským zákonom s využitím špecifických metód a foriem. Škola vytvára
pre ne individuálne podmienky – vzdelávanie podľa individuálnych vzdelávacích
programov, úprava organizácie výchovy a vzdelávania, úprava prostredia, využitie
špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.
O prijatí dieťaťa so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného
zástupcu žiaka a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva prevencie,
vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím
žiaka so ŠVVP do školy na výučbu podľa výchovno-vzdelávacieho programu poučí
zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelania a spôsobe vzdelania.
Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka
individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého
účelom je plánovanie vzdelania žiaka podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
IVVP vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom a odborným
pracovníkom CPPPaP. Škola zabezpečuje pre potreby žiakov aj logopéda počas celého
štúdia v ZŠ z radov vlastných zamestnancov. Služby sú poskytované v priestoroch školy
a sú bezplatné.
Žiaci s nadaním
Vzdelávanie a výchova nadaných žiakov sa realizuje v bežných triedach a smeruje
k maximálnemu využitiu ich možností a schopností. Podľa konkrétneho druhu nadania
je týmto žiakom poskytované vzdelávanie nad rámec školského vzdelávacieho programu
i štátneho vzdelávacieho programu počas vzdelávacích činností žiakov i mimoškolskou
činnosťou. Títo žiaci sú počas štúdia vo väčšej miere zapájaní do rôznych súťaží
i ďalších aktivít školy.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Keďže v našom prostredí je málo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, máme
málo pracovných skúseností. Napriek tomu sme pripravení zabezpečiť individuálne
podmienky a venovať pozornosť práci s takými to žiakmi.

5. PODMIENKY NA ZAISTENIE
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
V súlade s § 152 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní škola pri
výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním
a pri poskytovaní služieb:






prihliada na základné fyziologické potreby detí a žiakov,
vytvára podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie
sociálnopatologických javov,
zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,
poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
a žiakov,
vedie evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas
výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri
vzniku školského úrazu vyhotoví záznam o školskom úraze.

Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na
vyučovanie. Na začiatku školského roku sú žiaci podrobne oboznámení s vnútorným
poriadkom školy a vnútornými predpismi na dodržiavanie pravidiel pri ochrane zdravia
a dodržiavanie bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarom. Taktiež sú poučení pred
každou hromadnou akciou, výcvikom alebo prázdninami. V odborných učebniach sú
zavedené špeciálne pravidlá.
Jedenkrát ročne je vyhlásená cvičená evakuácia žiakov, zamestnancov a presun do
bezpečnej vzdialenosti od budovy školy.
Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi,
v priestoroch školy je dostupná lekárnička prvej pomoci vybavená potrebným
materiálom a zdravotnými pomôckami. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia,
pitia alkoholu a iných škodlivín v škole a v okolí.
Žiaci na základe odporúčania pediatra alebo odborného lekára sú čiastočne alebo
úplne oslobodení od telesnej výchovy alebo cvičení a aktivít poriadaných v prostredí,
ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie.
V oblasti prevencie proti šikanovaniu a protidrogovej výchovy sú pravidelne
pripravené odborné prednášky, aktivity zamerané na uvedenú tematiku.
Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov školy pri práci a požiarnu ochranu
zabezpečuje zamestnávateľ každoročným školením a pravidelnými kontrolami všetkých
priestorov školy. Revízie sa vykonávajú podľa harmonogramu a zistené nedostatky sa čo
najskôr odstraňujú. Žiakom a zamestnancom školy je zabezpečované každoročne
úrazové poistenie.

6. SPOSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA a
VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM
VZDELANÍ

ISCED 1
Primárne vzdelanie
 žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ /ISCED 1
 dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou:
„Žiak získal primárne vzdelanie.“
ISCED 2
Nižšie stredné vzdelanie
 žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ/ISCED 2
 dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou:
„Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“

7. VNÚTORNÝ SYSTÉM
KONTROLY A HODNOTENIA
Vnútorný systém hodnotenia kvality je orientovaný na 3 oblasti:
1. hodnotenie žiakov
2. hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. hodnotenie školy

7. 1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,
kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do
ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Hodnotenie žiakov je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy – č. 2011-3121/12824:4-921

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa v plnej miere pri hodnotení uplatňuje pozitívna
motivácia, pričom základom hodnotenia je pokrok žiaka voči sebe samému. Zároveň
hodnotenie obsahuje prvky zodpovednosti žiaka za svoje výsledky, teda sebahodnotenie,
ako aj hodnotenie spolužiakmi.
Pre účely hodnotenia sa využívajú:
 metódy systematického pozorovania – analýza slovného prejavu, sledovanie
zmien, rozpoznávanie individuálnych zvláštností jednotlivých žiakov, charakter
sociálnych vzťahov v triede, analýza výsledkov činností žiaka (výrobky, kresby,
písomné práce...);
 metódy autentického hodnotenia – pozornosť sa sústreďuje na úlohy dôležité pre
praktický život (schopnosť niečo vyrobiť – modely, grafy, denníky, záznamy,
projekty – alebo vykonať);
 ústne skúšky (odpovede) – zisťujú a poskytujú informácie o osvojení si faktov,
štruktúry javov, schopnosti vytváraní súvislostí, porovnávania javov, hľadaní
podobného či rozdielneho, zároveň informujú o presnosti a správnosti
vyjadrovania, formulovaní myšlienok, podávajú obraz i schopnosti verejne
vystupovať;
 písomné skúšky (testy, kvízy, slohové práce, písomné práce...) – zisťujú
a poskytujú informácie o kvalite vedomostí a zručností, o úrovni pochopenia
učiva, miere samostatného myslenia žiaka, jeho schopnosti koncentrovať sa,
zručnosti organizovať svoju myšlienkovú činnosť. Zároveň poskytujú obraz
o tvorivosti, dôslednosti a presnosti žiaka;
 portfólia žiakov – súbor rôznych produktov vytvorených žiakom; portfólio je
založené s cieľom podať čo najplastickejší obraz o tom, ako sa žiak učí, ako
uvažuje. Obsahujú zväčša tematické písomné práce, projekty a pod.;
 priebežné hodnotenie – plnenie čiastkových úloh – toto hodnotenie môže mať
i podobu slovného hodnotenia, tabuliek, grafov a pod.;
 záverečné hodnotenie – vo forme vysvedčenia.
Členovia jednotlivých PK a MZ majú vypracované jednotné stupnice klasifikácie
všetkých školských písomných prác. Za ich dodržiavanie zodpovedajú vedúci PK a MZ.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP sa zohľadňuje možný vplyv
zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Rozlišuje sa hodnotenie
spôsobilosti od hodnotenia správania.
Systém hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a ich klasifikácia sú
každoročne prerokované a schvaľované pedagogickou radou.

7.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
pedagogických zamestnancov
Systém kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít
zamestnancov a ich formálne hodnotenie na základe poznatkov získaných:
 pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi,
 analýzou predpísaných písomných prác,
 referenciami od žiakov a rodičov,
 vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaží a predmetových olympiád,
 vyhodnocovaním úspešnosti externých testovaní,
 zhodnotením dosahovaných výchovno-vyučovacích výsledkov,
 hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 vyhodnocovaním plnenia činnosti zadaných nad rámec pracovných úloh.

Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie, sa orientujú na tri oblasti:
 na žiaka
 na edukačný proces
 na profesijný rozvoj.
Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí
profilu učiteľa:
a) výsledky pedagogickej činnosti,
b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti,
c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti,
d) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ,
e) u vedúcich PZ sa hodnotí aj
 kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej práce,
 ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi
s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva,
 využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov
získaných z iných zdrojov,
 dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného
programu
 manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie
podmienok pre zamestnancov).
Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi
rozhovormi, ako aj prostredníctvom hodnotiacich a sebahodnotiacich dotazníkov. Okrem
hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne vykonávaná kontrola
kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania vzdelávacích cieľov, podpora
rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému..., uplatňovanie
nových foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na vyučovaní)
a vedenia pedagogickej dokumentácie (školskej aj triednej), ako aj kontrola kvality
mimoškolskej činnosti a činnosti mimo vyučovania. Je vykonávaná nielen vedením
školy, ale i učiteľmi navzájom.
U zamestnancov má systém kontroly a hodnotenia podporovať a rozvíjať také
profesionálne konanie a správanie, plnenie pracovných úloh, aktivity kontinuálneho
vzdelávania a sebavzdelávania rozvíjajúceho profesijné kompetencie, ktoré budú
prispievať k dosiahnutiu hodnôt, cieľov a funkcií školy.

7.3 Hodnotenie školy
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
 ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy
a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
 posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola
dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj verejnosť získala dostatočné
a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené
v štátnom i školskom vzdelávacom programe.

Pravidelne monitorujeme:
 vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelanie,
 spokojnosť rodičov s vedením školy a učiteľmi,
 neohrozené prostredie, spolupatričnosť žiakov i učiteľov – klíma školy,
 priebeh vzdelávania – vyučovací proces – pedagogické stratégie – metódy
a formy vyučovania,
 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
handicapovanými, nadanými, integrovanými žiakmi,
 dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky,
 riadiacu činnosť v škole,
 celkovú úroveň výsledkov práce školy.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:






školské portfólio,
dotazníky pre žiakov a rodičov,
hodnotiace porady,
analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
SWOT analýza.

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom
školskom roku. V nej je kladený dôraz na dve veci:
 konštatovanie úrovne stavu,
 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie
opatrení na zlepšenie.
Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je
prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady, v Rade školy a predkladaná na schválenie
Obecnému úradu obce Hertník. Zverejňujeme ju na webovej stránke školy, majú k nej
prístup žiaci, rodičia i verejnosť.
O situácii v škole sú rodičia pravidelne informovaní na webovej stránke školy:
www.zshertnik.sk
Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých výsledkov, úspechy našich žiakov, ale
aj spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a verejnosti v obci.
Stanovenie cieľov
 ciele výchovy a vzdelávania §4 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008
(Školský zákon)
 ciele, ktoré si stanovila škola:
- zvýšiť účasť rodičov na dianí v škole,
- posilniť demokratickú klímu v škole,
- posilniť a aktualizovať ponuku voľnočasových aktivít,
- podporiť využívanie informačných technológií vo výučbe a domácej príprave,
- rozvíjať národné povedomie.

Podklady pre spracovanie vlastného hodnotenia školy
 školský vzdelávací program,
 správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,
 triedne knihy,
 školský poriadok a vnútorný poriadok školy,
 záznamy z pedagogických rád, metodických združení,
 hospitačné záznamy,
 žiacke písomné práce,
 protokoly a záznamy o kontrolách a inšpekčné správy,
 personálna a mzdová dokumentácia,
 SWOT analýza,
 dotazníkové prieskumy.
Oblasti hodnotenia školy
Personálne podmienky vzdelávania
 odborná kvalifikácia pedagogických zamestnancov,
 odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov,
 vekové zloženie pedagogických pracovníkov a podiel zastúpenia mužov a žien.
Materiálno-technické podmienky vzdelávania
 kvalita a využitie priestorov školy,
 kvalita a využívanie pomôcok.
Finančné podmienky vzdelávania
 priame neinvestičné výdavky školy,
 príspevky od zriaďovateľa,
 ďalšie zdroje – príspevky rodičovského združenia, dary.
Priebeh vzdelávania Vzdelávací program
 školský vzdelávací program,
 učebné plány školy,
 individuálne vzdelávacie plány,
 vedenie pedagogickej dokumentácie,
 kontrolná činnosť v oblasti napĺňania učebných plánov.
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
 rozvrh hodín,
 starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 vnútorný poriadok školy,
 informačný systém pre rodičov a žiakov,
 prevencia sociálno-patologických javov,
 klíma školy.
Plánovanie a príprava vyučovania
 súlad vyučovania s cieľmi základného vzdelávania,
 vhodná stratégia stanovenia cieľov v jednotlivých triedach,
 rešpektovanie individuálnych potrieb vzdelávania žiakov,
 nadväznosť preberaného učiva,
 začlenenie a využívanie prierezových tém.

Vyučovacie metódy a formy
 riadenie vyučovania,
 sledovanie a plnenie stanovených cieľov,
 podpora osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov,
 možnosť sebarealizácie žiakov, uplatnenie individuálnych možností, potrieb
a skúseností,
 využívanie metód aktívneho, zážitkového učenia, experimentovania,
objavovania,
 vyučovanie frontálne, skupinové, individuálne,
 rešpektovanie individuálneho tempa, možnosti relaxácie žiakov,
 odborná správnosť vyučovania.
Interakcia a komunikácia
 pravidlá komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom,
 možnosť vyjadrovania vlastného názoru, argumentácie, diskusie,
 vzájomný rešpekt, výchova k tolerancii,
 vyváženosť verbálneho prejavu učiteľov a žiakov,
 príležitosť k samostatným rečovým prejavom žiakov.
Hodnotenie žiakov
 viď. kapitolu hodnotenie žiakov.
Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi
 rada školy,
 triedne rodičovské združenia a konzultácie pre rodičov,
 konzultácie s výchovným poradcom.
Škola a región
 prepojenie školy s obcou a regiónom,
 prezentácie školy na verejnosti,
 články o škole v regionálnej tlači.
Starostlivosť školy o voľný čas žiakov
 záujmové útvary,
 organizácia jednorazových akcií.
Organizácia prevádzky školy
 organizačná štruktúra školy,
 delegovanie právomocí a pracovné náplne,
 poradné a metodické orgány,
 prenos informácií vo vnútri školy,
 systém vnútorných smerníc a pokynov riaditeľa.
Systém vedenia a hodnotenia pracovníkov
 vedenie pedagogických pracovníkov,
 vedenie začínajúcich a nekvalifikovaných učiteľov,
 vedenie nepedagogických pracovníkov pri zaisťovaní prevádzky školy,
 hospitačná a kontrolná činnosť,
 hodnotenie zamestnancov.
Finančné a materiálne zabezpečenie školy
 plánovanie vo finančnej oblasti,
 plánovanie v oblasti materiálno-technickej,
 systém finančnej kontroly,
 inventarizácia majetku.

Výsledky vzdelávania žiakov
 úroveň predstavivosti a fantázie v tvorivých činnostiach,
 pohybová úroveň žiakov,
 úroveň komunikačných spôsobilostí,
 mimoriadne výsledky a úspechy žiakov,
 žiacke práce, písomnosti, výrobky,
 vystúpenia, koncerty, výstavy,
 súťaže, olympiády,
 prospech a správanie žiakov,
 pochvaly a výchovné opatrenia,
 hodnotenie úspešnosti a adaptácie v spádovej škole.

8. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha v súlade s každoročne
vypracovaným Plánom kontinuálneho vzdelávania so zreteľom podporovať novú
koncepciu profesijného rastu učiteľov v kariérovom systéme celoživotného vzdelávania.
Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z vypracovaných Plánov osobného rastu
jednotlivých pedagogických zamestnancov prihliadajúc na potreby školy a vnímajúc
zabezpečenie čo najvyššej odbornosti edukačného procesu.
.

II.
1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV
A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Vízia školy:
Poslanie školy:

aktivitou žiaka rozvíjať jeho kompetencie
rozvíjať u žiakov základné vedomosti, zručnosti a postoje
nevyhnutné pre ich ďalší osobnostný a profesionálny
život

V našej škole sme presvedčení, že:
- sloboda a zodpovednosť jednotlivca rozvíja osobnosť žiaka,
- názor každého je potrebné vypočuť a zamyslieť sa nad ním,
- každý žiak je odlišný a odlišnosť nás spája,
- dodržiavanie práv a povinností je kľúčom k demokracii,
- spolupráca je predpokladom úspechu.
Ciele, poslanie výchovy a vzdelávanie žiaka vychádzajú zo školského zákona
a Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Hlavné ciele iŠkVP:
 motivovať žiakov k celoživotnému učeniu sa
 podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a ku schopnosti
riešiť problémy
 viesť žiakov k všestranne otvorenej komunikácii
 rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné
i druhých
 pripravovať žiakov na to, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné, zodpovedné
osobnosti, uplatňovali svoje práva a plnili povinnosti
 vytvoriť u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, konaní a pri prežívaní
životných situácií, rozvíjať a chrániť fyzické, duševné i sociálne zdravie a byť zaň
zodpovedný
 viesť žiakov k tolerancii i ohľaduplnosti k iným ľuďom, kultúram a duchovným
hodnotám, učiť ich k spolunažívaniu
 pomáhať žiakom poznať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi
možnosťami, uplatňovať ich s osvojenými vedomosťami a schopnosťami pri
rozhodovaní o vlastnom živote a profesijnej orientácii
 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych
spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných
technológií, komunikácie v štátnom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti,
finančnej gramotnosti, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske
kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie
 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti
 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd
 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia
a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými
a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie
 získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie

Výsledkom vzdelávania by mal byť človek pripravený na celoživotné vzdelávanie
a učenie sa, pripravený adaptovať sa v budúcnosti na množstvo rozličných zmien
v spoločnosti, človek pripravený efektívne vykonávať všetky svoje životné roly, človek,
ktorý si bude formovať tvorivý životný štýl prostredníctvom vnútornej motivácie,
citovej bohatosti, rozvinutých intelektuálnych schopnosti, dobrej socializácie
a hodnotovej orientácie.

2.VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, poslaním
ktorého je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania na základe
slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách.
Sme školou bez špeciálneho zamerania so širokou ponukou výchovných,
vzdelávacích i mimoškolských aktivít.
Dôraz kladieme na:
• rozvíjanie kompetencií v oblasti cudzích jazykov (cez voliteľný predmet – anglický
jazyk od 1. ročníka),
• rozvíjanie komunikačných schopností ústnych i písomných (cez voliteľné predmety
tvorivé čítanie a písanie a dramatická výchova),
• rozvíjanie kompetencií v oblasti umeleckých spôsobilostí (cez voliteľný predmet
dramatická výchova od 5. ročníka)
• rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (cez voliteľný predmet práca s informáciami).
Disponibilné hodiny využívame na posilnenie prírodovedných predmetov.
Vízia otvoreného partnerstva vychádza z poznania, že škola vytvára sociálny systém
s mnohými vnútornými aj vonkajšími vzťahmi. Otvorený systém má väčšiu šancu
fungovať dobre, zdravo a byť ľuďom prospešný. Základom jeho fungovania je dobrá
komunikácia a fungujúce vzťahy vo vnútri školy aj navonok s rodičmi a verejnosťou.
Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine,
kde sú zastúpení jedinci s rôznymi vlastnosťami a schopnosťami. Patria sem aj deti
s rôznymi ŠVVP, či už sú to deti s poruchami učenia, pre ktoré máme vypracované
IVVP, telesnými postihnutiami alebo deti nadané a talentované. Pre každú skupinu detí
vytvárame také podmienky, aby boli naplnené všetky ich potreby a požiadavky.
Náš program počíta s individuálnou integráciou žiakov s poruchami učenia
a zdravotným postihnutím v bežných triedach.
Veľký dôraz chceme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v každej
triede, naučiť žiakov tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa
rešpektovať a byť schopný celoživotne sa vzdelávať. Zamerať sa na rozvíjanie
sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Eliminovať sociálno-patologické javy, čo im
zaručí pocit bezpečia a istoty. Dôležitú úlohu plní v tejto oblasti aj záujmová činnosť,
činnosť školského klubu, organizovanie celoškolských kultúrnych a vzdelávacích
aktivít, prístup k IKT vo voľnom čase žiakov.
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na
upravené a estetické prostredie tried, chodieb i ostatných priestorov školy.

3. PROFIL ABSOLVENTA
ISCED 1
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej,
matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne
rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania.
Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:
 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;
 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;
 rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich
používať;
 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v
každodenných situáciách;
 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká
spojené s využívaním internetu a médií;
 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;
 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej
činnosti, v starostlivosti o seba a druhých;
 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho
príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;
 váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;
 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;
 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými
sa stretáva vo svojom živote;
 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru,
tradície, spôsob života;
 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.
K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy
výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v
škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.

4. PROFIL ABSOLVENTA
ISCED 2
Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a
sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich
aktivít.
Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými
kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a
špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:
 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov;
 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;
 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;
 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je
schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia;
 používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život;

 vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení
problémov s uplatnením zásad kritického myslenia;
 dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote;
 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;
 posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce
profesijné záujmy;
 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého
životného štýlu v každodennom živote;
 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej
spoločnosti;
 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;
 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;
 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.
Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho
ďalšieho vzdelávania.

5. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Moderné vyučovanie nie je obmedzené na jedinú formu pedagogickej stratégie
alebo metódy. Zahŕňa rozmanité prístupy, často viac než tri alebo štyri, použité počas
jednej vyučovacej hodiny. Rozmanité vzdelávacie stratégie podporujú učenie na strane
žiaka. Je na pedagogickej tvorivosti našich učiteľov, ktoré pedagogické stratégie vo
vyučovaní zvolia.
Vo vyučovacom procese uplatňujeme:
 pamäťové učenie – získanie určitého množstva vedomostí
 skupinové vyučovanie – vzájomná pomoc
 projektové vyučovanie – nutnosť spolupráce
 problémové vyučovanie
 seminárne práce – vyhľadávanie informácií a ich spracovanie
 laboratórne práce – pokusy a experimenty
 exkurzie – overenie získaných vedomostí v praxi
 súťaženie – dôraz na morálno-vôľové vlastnosti, overenie si vedomostí z daného
predmetu
 besedy – získanie nových poznatkov
Na vyučovaní striedame rôzne formy práce: individuálne, hromadné, skupinové
vyučovanie, práca v tíme, praktické aktivity a cvičenia, terénne pozorovania, exkurzie,
vychádzky, prednášky, besedy, kurzy.
Využívame rôznorodé metódy: situačnú, inscenačnú, brainstorming, problémové
vyučovanie, heuristický rozhovor, riadený rozhovor, besedu, diskusiu, projektové
vyučovanie, demonštráciu, samostatnú prácu, výklad, vysvetľovanie, pozorovanie,
prezentáciu výsledkov.
Každoročne organizujeme exkurzie s rôznym zameraním, navštevujeme múzeá,
galérie, zúčastňujeme sa výchovných koncertov.
Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie žiakov. Podporujeme sebahodnotenie žiakov.
Všímame si talent žiakov a snažíme sa ho rozvíjať. Nadaní žiaci sa zapájajú do
predmetových olympiád, recitačných, speváckych a športových súťaží.

6. UČEBNÉ OSNOVY
a) Vzdelávacie predmety, ktorých učebné osnovy sú totožné so
vzdelávacím štandardom iŠVP

Vzdelávacia
oblasť

ISCED 1

roč.

slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
matematika
informatická výchova

1.-4

prvouka
Človek a príroda prírodoveda
------vlastiveda
Človek a
------spoločnosť
------Človek a hodnoty náboženská výchova
pracovné vyučovanie
Človek a svet
práce
hudobná výchova
Umenie a kultúra
výtvarná výchova
telesná a športová
Zdravie a pohyb
výchova

Jazyk
a komunikácia
Matematika
a práca s
informáciami

ISCED 2

roč.
5.-9.

3.-4.
1.
3.-4

slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
matematika
informatika

1-2
3-4
----3-4
--------1-4
3-4

fyzika
chémia
biológia
dejepis
geografia
občianska náuka
náboženská výchova
technika

6.-9.
7.-9.
5,7-9
5,6,8,9
5.-9.
6.-9.
5.-9.
5.-9.

1-4
1-4
2-4

hudobná výchova
výtvarná výchova
telesná a športová
výchova

6.-8.
5.-9.
5,7-9

5.-9.
9.
5.-8.

b)Vzdelávacie predmety, u ktorých boli využité disponibilné hodiny.
Učebnými osnovami sú štandardy iŠVP. Doplnený obsah/zmena kvality
vzdelávacieho štandardu tvoria prílohu iŠkVP.

Vzdelávacia
oblasť

ISCED 1

roč.

ISCED 2

roč.

Matematika
a práca s
informáciami

matematika

2.-4.

Človek a príroda

-------------

----- fyzika
----- biológia

9.
6.

Človek a
spoločnosť

-------

----- dejepis

5.,7.,9

Zdravie a pohyb

telesná a športová
výchova

1.

matematika

telesná a športová
výchova

5.-8.

6.

C) Voliteľné predmety:
Učebné osnovy voliteľných predmetov tvoria prílohu iŠkVP.

Vzdelávacia
oblasť
Jazyk
a komunikácia

ISCED 1

roč.

anglický jazyk
tvorivé písanie a
čítanie

1.-2.

Matematika
a práca s
informáciami
Človek a
spoločnosť

2.-3.

ISCED 2
II. cudzí jazyk

roč.
7.-9.

-------

-------

práca s informáciami

9.

-------

regionálna výchova

7.-9.

Človek a hodnoty

-------

Umenie a kultúra

-------------

spoločenská výchova a
komunikácia
výchova umením
dramatická výchova

7.-9.
9.
5.-6.

Prehľad učebných osnov predmetov, ktoré tvoria prílohu
iŠkVP
ISCED 1
1. roč.

disponibilné hodiny
telesná a športová výchova

2. roč.

matematika

3. roč.
4. roč.

matematika
matematika

hod.
voliteľné predmety
1
anglický jazyk
anglický jazyk
1
tvorivé čítanie a písanie
1
tvorivé čítanie a písanie
1
-------

hod.
1
1
1
1
---

ISCED 2
5. roč.
6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

matematika
dejepis
matematika
biológia
telesná a športová výchova
matematika
dejepis

matematika

fyzika

1
1
1
1
1

dramatická výchova

1

dramatická výchova

1

1
1

II. cudzí jazyk /
v alter.
spoločenská komunikácia
regionálna výchova

1

II. cudzí jazyk /
v alter.
spoločenská komunikácia
regionálna výchova

1

výchova umením
práca s informáciami
II. cudzí jazyk /
v alter.
spoločenská komunikácia
regionálna výchova

2
/
1
1
1
2
/
1
1
1
1
2
/
1
1

7. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM
Prierezové témy sú integrálnou súčasťou učebného obsahu predmetov, sú
uvedené ako ciele v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe,
vyučujúci ich zapracujú do svojich predmetov. Zároveň je možné ich
realizovať prostredníctvom samostatných projektov, kurzov.
V primárnom a nižšom strednom vzdelávaní majú prierezový charakter
nasledujúce témy:
Prierezová téma
ISCED 1
ISCED 2
Osobnostný a sociálny rozvoj
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova a ľudová
kultúra
Dopravná výchova – výchova
k bezpečnosti
v cestnej
premávke
Ochrana života a zdravia

skratka
OSR
VMR
ENV
MDV
MKV
REG
DOP
OŽZ

V rámci UO sú implementované témy globálneho rozvojového vzdelávania
(GRV) a témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti (FIG).
Zakomponovanie cieľov prierezových tém do predmetov
ISCED 1
Osobnostný a sociálny rozvoj

skratka
OSR

 Má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním.
 Rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt.
 Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií.
 Prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi
a žiakmi.
 Vedie žiakov k:
- rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní
v budúcnosti,
- uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných,
- ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.

Cieľ (smerovaný na žiaka)
Porozumieť sebe a iným.
Optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie
emócií.
Uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej.

nosné predmety
SJL, PVC, PDA, VYV,
TSV, TCP

Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie
a vzájomnej spolupráce.
Nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na
základe postupného spoznania svojich predpokladov
a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce.
Získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne
riešenie rôznych situácií.
Rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu
problémov.
Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu
a nerizikového správania vo svojom živote.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

skratka
VMR

 Je prípravou na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo.
 Utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských
vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami.
 Možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov.
 Pri realizácii pedagóg:
- vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti
a vývinového štádia
- má taktný a citlivý prístup

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických
a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka
v súčasnosti i v budúcnosti.
Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia
v oblasti medziľudských vzťahov.
Uprednostniť základné princípy zdravého životného štýlu
a nerizikového správania vo svojom každodennom živote.

SJL, PRV, PDA, NBV,
TCP

Environmentálna výchova

skratka
ENV

 Prelína sa so všetkými predmetmi, najmä s prvoukou, prírodovedou, vlastivedou,
pracovným vyučovaním.
 Vedie žiakov na veku primeranej úrovni k:
- získaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu
životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi,
- komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné
prostredie,
- získaniu vedomostí a zručností, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu
jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať
kladný vzťah k domácim zvieratám a pod.

Cieľ (smerovaný na žiaka)
Osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa
v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie
Rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe
pozorovania
Podieľať sa aktívne na zveľaďovaní prostredia školy a jej
okolia

nosné predmety
PRV, PDA, VLA,
TCP

Mediálna výchova

skratka
MDV

 Médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a sociálizáciu detí, sú integrálnou
súčasťou ich života bez toho, aby si dostatočne uvedomovali ich vplyv.
 Má položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky
prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.
 Na 1. stupni vychádza z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvára pre
žiakov príležitosti na ich spracovanie.
 Dáva žiakom príležitosť a priestor:
- základnú orientáciu v mediálnom svete,
- osvojenie si stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií

Cieľ (smerovaný na žiaka)
Uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote
a v spoločnosti.
Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu
médií
Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na
komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov
Nadobudnúť základy zručností potrebné na využívanie médií

Multikultúrna výchova

nosné predmety

SJL, IFV, TCP

skratka
MKV

 Aktuálna realita celosvetovej globálnej spoločnosti a multikultúrny charakter
slovenskej spoločnosti sú spojené s rizikami predsudkov a stereotypov, ktoré sa
prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie. Žiaci sa
každodenne dostávajú do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr.
 Má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie,
zvykov a tradícií rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a konštruktívne
komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi iných kultúr.
 Mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať
medzikultúrne rozdiely a rešpektovať ľudské práva.

Cieľ (smerovaný na žiaka)
Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti.
Spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry.
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu.
Uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí.

Regionálna výchova a ľudová kultúra

nosné predmety
ANJ, HUV, VYV,
VLA

skratka
REG

 Úzko súvisí s MKV, je však zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne
dedičstvo Slovenska.
 Vedie k poznaniu svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva, čím pomáha
k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov.
 Prelína sa všetkými predmetmi, no najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou,
slovenským jazykom a literatúrou, výtvarnou výchovou, hudobnou výchovou
Vhodné formy: projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o historických, kultúrnych

SJL, HUV, VYV,

a prírodných hodnotách svojho regiónu.
Vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu,
krajine.
Rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu.

VLA,
TCP

Dopravná výchova

skratka
DOP

 Jej zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov
a cyklistov.
 Výučba je realizovaná najmä na prvouke a vlastivede, v objekte školy, poprípade aj na
detskom dopravnom ihrisku

Cieľ (smerovaný na žiaka)
Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému
vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi na
veku primeranej úrovni.
Osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické
zručnosti bezpečného pohybu v cestnej premávke (chôdza,
jazda na bicykli)
Pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre
bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť
základné úlohy údržby bicykla.
Uvedomiť si význam technických podmienok dopravy
a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky

Ochrana života a zdravia

nosné predmety

Realizované v rámci
kurzu v areáli školy
alebo
na dopravnom ihrisku

skratka
OŽZ

 Jej zámerom je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života
iných ľudí. Prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností
v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.
 Na veku primeranej úrovni integruje vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na
zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných
situáciách.
 Výučba je realizovaná najmä na telesnej výchove, prvouke, prírodovede, vlastivede,
výtvarnej výchove, ako aj samostatných organizačných formách vyučovania:
didaktické hry.
 Didaktické hry sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4
hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva.

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.
Osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane.
Pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade
ohrozenia zdravia a života.
Vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia
prvej pomoci.
Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom
v prírode.
Rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť
v prírodných podmienkach.

TSV a didaktické hry

ISCED 2

Osobnostný a sociálny rozvoj

skratka
OSR

 Má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním.
 Rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt.
 Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií.
 Prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi
a žiakmi.
 Vedie žiakov k:
- rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní
v budúcnosti,
- uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných,
- ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Porozumieť sebe a iným.
Optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie
emócií.
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie
a vzájomnej spolupráce.
Nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na
základe postupného spoznania svojich predpokladov
a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce.
Získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne
riešenie rôznych situácií.
Rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu
problémov.

SJL, ANJ, DEJ, HUV,
VYV, SPK, DRA,
VUM

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

skratka
VMR

 Je prípravou na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo.
 Utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských
vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami.
 Možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov.
 Pri realizácii pedagóg:
- vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti
a vývinového štádia
- má taktný a citlivý prístup

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických
a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka
v súčasnosti i v budúcnosti.
Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia
v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva.
Osvojiť si zásady bezpečného správania a porozumieť rizikám
v oblasti sexuality.
Uprednostniť základné princípy zdravého životného štýlu
a nerizikového správania vo svojom každodennom živote.

BIO, OBN, NBV,
SPK

Environmentálna výchova

skratka
ENV

 Vedie žiakov na veku primeranej úrovni k:
- získaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu
životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi,
- komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné
prostredie, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode
s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie.
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a svojom okolí.
Poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného
prostredia, podieľať sa na aktivitách školy smerujúcich
k ochrane a zlepšeniu životného prostredia širšieho okolia
(školy, obce...)
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia
a vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych
súvislostiach.
Rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému
prostrediu.
Šetrne sa správať k prírodným zdrojom.
Aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného
prostredia.

BIO, TCH, RGV, DRA

Mediálna výchova

skratka
MDV

 Médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a sociálizáciu detí a mladých ľudí, sú
integrálnou súčasťou ich života, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie
hodnôt a životný štýl.
 Má rozvíjať mediálnu gramotnosť žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky prijímať,
analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne
využívať médiá.
 Na 2. stupni je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni orientovali
v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi
médií.
 Dôraz na rozvoj kritického myslenia.
 Vhodné metódy: spoločné skúmanie, analyzovanie, samostatné premýšľanie

Cieľ (smerovaný na žiaka)
Uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote
a v spoločnosti.
Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu
médií
Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na
komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov
Nadobudnúť základy zručností potrebné na využívanie médií
a médiá zmysluplne využívať

nosné predmety

SJL, INF, VYV,
SPK, DRA, VUM

Multikultúrna výchova

skratka
MKV

 Aktuálna realita celosvetovej globálnej spoločnosti a multikultúrny charakter
slovenskej spoločnosti sú spojené s rizikami predsudkov a stereotypov, ktoré sa
prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie. Žiaci sa
každodenne dostávajú do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr.
 Má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr,
histórie, zvykov a tradícií rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a konštruktívne
komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi iných kultúr.
Mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať
medzikultúrne rozdiely a rešpektovať ľudské práva.
 Úzko súvisí s regionálnou výchovou a tradičnou ľudovou kultúrou (REG), ktorá je
na 2. stupni súčasťou MKV. REG:
- je zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo
Slovenska,
- poznanie tradícií je základom kultúrnej identity
- spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa
prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia
- vhodné formy: projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne
- vhodná ako súčasť predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, dejepis a
geografia

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti.
Spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry.
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu.
Uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí.
Mať možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak
svoju kultúrnu identitu.

ANJ, DEJ, GEG,
HUV, VYV, SPK

Ochrana života a zdravia

skratka
OŽZ

 Jej zámerom je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života
iných ľudí. Prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností
v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.
 Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl
a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.
 Výučba je realizovaná v rámci telesnej a športovej výchovy a biológie, ako aj
v samostatných organizačných formách vyučovania: účelové cvičenia
 Účelové cvičenia sa uskutočňujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín

Cieľ (smerovaný na žiaka)

nosné predmety

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.
Osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane.
Pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade
ohrozenia zdravia a života.
Vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc.
Mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť
a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž
v náročných životných situáciách.
Orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode.

TSV a účelové
cvičenia

8. 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.
Finančná gramotnosť je znalosť finančných nástrojov, ich fungovania a ich
zmysluplného využívania.

CIEĽ FINANČNÉHO VZDELÁVANIA
Cieľom finančného vzdelávania je na primeranej úrovni a vhodnými metódami
rozvíjať u žiakov orientáciu v problematike financií, precvičovať ako vybrať najlepšie
riešenie za daných podmienok, prehľad vo finančných produktoch a službách a
hospodárenie domácnosti.
Ciele vzdelávania žiakov v tejto oblasti smerujú k tomu, aby žiaci získali
skúsenosti, nadobudli a upevnili si poznatky a zručnosti v oblastiach:
-

fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,
pochopenie otázky bohatstva a chudoby,
hodnotová orientácia k peniazom,
modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov
extrémov
osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb

Ciele finančnej gramotnosti budú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem
práce – práca s informačnými zdrojmi, brainstorming, diskusie, problémové metódy,
situačné a rolové hry, besedy, pojmové mapy, tvorba projektov a pod.
Po absolvovaní uceleného vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 by mal
žiak:
- prostredníctvom definovania osobných životných potrieb dôjsť k poznaniu možností
ako tieto potreby uspokojiť a získať určitú životnú úroveň,
- rozpoznať možnosti/nástroje hospodárskeho zabezpečenia rozpočtu domácnosti,
- porovnať skúsenosti získané na modelovom hospodárení so svojimi reálnymi
skúsenosťami z osobného života,
- orientovať sa v systéme existencie, obehu a ochrany peňazí, logicky a kriticky myslieť,
- argumentovať a komunikovať a spolupracovať pri riešení problému,
- tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť,
- čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla,
- schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich,
- používať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií,
- využívať autentické materiály – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky,
- vyhľadávať varovné signály klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť zmluvy),
- položiť základy správneho finančného hospodárenia v domácnosti, tvoriť rodinný
rozpočet

TEMATICKÉ OKRUHY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
1. Človek vo sfére peňazí
Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu
peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít
a východísk zabezpečenia životných potrieb.
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov
osobných financiách.
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb
jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na
riadenie hotovosti.
5. Úver a dlh
Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok
a zvládanie dlhu.
6. Sporenie a investovanie
Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s
osobnými cieľmi.
7. Riadenie rizika a poistenie
Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.

ZAPRACOVANIE A APLIKÁCIA TÉM FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI
do TVVP

ISCED 1
slovenský
jazyk vyvodenie spoluhlásky e, E – pojem „euro“
vyvodenie spoluhlásky K (náKupy)
a literatúra
prosba – želanie
tvorba otázok – žiadosť o informáciu, rohovor
reklama, inzerát
diskusia, názor, vyjadrenie vlastnej túžby
porekadlo, príslovie, ľudové rozprávky
sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20
matematika
slovné úlohy
sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
100,10tis.
aplikačné slovné úlohy
násobenie a delenie
rodina, obec, Slovensko
vlastiveda
zdroje vody
prírodoveda
energia – Prečo máme elektrické zásuvky
komunikácia
prostredníctvom
IKT,
informačná
informatická výchova
spoločnosť
tvorivé využitie technických materiálov – papier, kartón
pracovné vyučovanie
stravovanie a príprava jedál – technika v kuchyni
zdroje elektrickej energie
reliéf mince
výtvarná výchova

slovenský jazyk
a literatúra

ISCED 2
diskusia, e-mail, sms, ochrana osobných údajov,
telefónny kredit, audiotextové čísla, vysoké platby
synonymá – poštár a obsah jeho tašky, spôsoby
doručovania financií
povesť Detvan a Jánošíkov poklad
augument, progiargument, diskusný príspevok
číslovky
M. Kukučín – Z teplého hniezda – plánovanie vlastnej
profesijnej cesty, financie na štúdium detí v rodine
J. Bodnárová – Starec a počítačový chlapec – vplyv
peňazí na zachovanie a stanovenie životných priorít
v rodinách
spojky
prihláška
S. Towsendová – Denník A. Molla – sporenie
úradný list, žiadosť, objednávka, reklamácia, sťažnosť
tlačivá a formuláre – podací lístok, penažný poukaz,
objednávka
P. O. Hviezdoslav – Ežo Vlkolinský (chudobný/bohatý)
F. Hečko – Červené víno (vzťah práca – peniaze)

matematika

občianska náuka

informatika

dejepis

fyzika

chémia

práca s informáciami

slovné úlohy spojené s obchodovaním, porovnávaním
cien tovaru, výdajmi v domácnosti
používanie desatinných čísel v bežnom živote – cenu
tovaru v eurách
slovné úlohy (nákup, predaj, zľavy, akcie)
cena práce
možnosti získania peňazí na nákup pozemku, domu...
slovné úlohy z oblasti bankovníctva a finančníctva
príjmy (kladné číslo), výdavky (záporné číslo)
Pytagorova veta – nákup, predaj, práca, mzda
banky a sporiteľne, poisťovňa, produkty a služby bánk,
študentský účet, platobná karta, kreditná karta,
elektronické bankovníctvo, spotrebný a hypotekárny
úver, sporenie, sporiace účty, sporiace účty, stavebné
sporenie, dôchodkové sporenie, vkladné knižky,
termínované vklady, euro v SR, ochranné prvky
bankoviek, osobné financie, rozpočet
bezpečné používanie internetu (vírusy, spamy, hoaxy)
ochrana súkromia a osobných údajov, vírusy a antivírusy
platnosť a správnosť informácií, nebezpečný obsah
oblasti a prostriedky ohrozenie
vývoj a hodnota peňazí
banské mestá, objavitelia – Európska expanzia
priemyselná revolúcia a modernizácia – pojmy kapitál,
minimálna mzda, kapitalizmus
slovenské vysťahovalectvo – kritické zdôvodnenie príčin,
poukázanie na hospodárenie v rodinách
I. a II. svetová vojna – pojmy: reparácia, inflácia,
dôsledok povojnovej krízy
Zápas o každodenný chlieb – exekúcia
Na ceste k demokracii a samostatnosti – privatizácia,
reštitúcia
vedieť ohodnotiť vlastnú prácu a prácu druhých
jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre
výpočet ceny za spotrebované teplo
finančná hodnota okuliarov pri odstraňovaní chýb oka
cenové rozdiely medzi elektrickými spotrebičmi podľa
výšky spotreby elektrickej energie
výpočet ceny za spotrebovanú elektrickú energiu
v domácnosti, šetrenie energie
vzduch, voda – zložky životného prostredia
neutralizácia
chemické výpočty – roztokov
uhlie, ropa, zemný plyn a životné prostredie
plasty a syntetické vlákna, odpadové hospodárstvo
lieky, kozmetika
získavanie informácií z textov
riešenie aplikačných úloh, tvorba tabuliek a grafov
úlohy na rozvíjanie finančnej gramotnosti
výdavky, sporenie, investovanie, požičiavanie, poistenie

9. STRATÉGIA ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu
vzdelaného človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie.
Nároky na čitateľskú zručnosť sa stále zvyšujú a jednotlivci musia pracovať s textovými
informáciami novými a komplikovanejšími spôsobmi.
Štúdie gramotnosti PISA a PIRLS nazerajú na čítanie a písanie ako na súbor vedomostí a
zručností, ktoré jedinec uplatňuje pri práci s rôznymi typmi textov.
Čitateľská gramotnosť je v zmysle Záverov Európskej rady o strategickom rámci európskej
spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (“ET 2020”) definovaná ako “súhrnná
schopnosť porozumieť formám písaného jazyka, tieto formy používať a premýšľať o nich s
cieľom dosiahnuť osobné a sociálne naplnenie. To presahuje kognitívne zložky (t. j.
dekódovanie slov a porozumenie textu a ovplyvňuje ďalšie aspekty podporujúce schopnosť
porozumieť písaným textom.”
Čitateľská gramotnosť je teda celoživotne sa rozvíjajúca vybavenosť človeka vedomosťami,
zručnosťami, schopnosťami, postojmi a hodnotami potrebnými pre využívanie všetkých
druhov textov v rozličných individuálnych i sociálnych kontextoch. Prelína sa v nej viacero
rovín:
 vzťah k čítaniu
Predpokladom pre rozvíjanie ČG je potešenie z čítania a vnútorná potreba čítať.
 doslovné porozumenie
ČG stavia na schopnosti dekódovať písané texty a vytvárať porozumenie na doslovnej úrovni
so zapojením doterajších znalostí a skúseností.
 vyvodzovanie a hodnotenie
Čitateľsky gramotný človek musí vedieť vyvodzovať z prečítaného textu závery
a posudzovať (kriticky hodnotiť) texty z rôznych hľadísk vrátane sledovania autorových
zámerov.
 metakognícia
Súčasťou ČG je schopnosť a návyk sebaregulácie, t. j. schopnosť reflektovať zámer
vlastného čítania v súlade s ním voliť texty a spôsob čítania, sledovať a vyhodnocovať
vlastné porozumenie čítanému textu a zámerne voliť stratégie pre lepšie porozumenie,
prekonávanie náročnosti obsahu i zložitosti vyjadrenia.
 podeliť sa
Čitateľsky gramotný človek je pripravený podeliť sa o svoje zážitky, porozumenie
a pochopenie textu s ďalšími čitateľmi. Svoje pochopenie textu porovnáva s jeho
spoločensky akceptovanými interpretáciami, všíma si zhody a premýšľa o rozdieloch.
 aplikácia
Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu
a konaniu a čítanie bohato zúročuje v celom svojom živote vo všetkých jeho dimenziách.

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.
V záujme rozvoja čitateľskej gramotnosti v podmienkach našej školy sa sústredíme na:
1. Podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej
gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov
kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na
http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.
2. Formovanie kladného vzťahu detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovanie súťaží
v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí.
3. Aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovanie jazykovej kultúry
žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej hodine
slovenského jazyka a literatúry).
4. Využívanie možností vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky
vzdelávacích aktivít MPC v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti.
5. Sledovanie informácií a materiálov na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej
gramotnosti a kultúry čítania, ktoré Metodické centrum Slovenskej pedagogickej
knižnice pre školské knižnice zverejňuje na svojom webovom sídle www.spgk.sk
6. Podporovanie voľnočasových aktivít detí a žiakov zameraných na jazykovú kultúru
(recitačné a literárne súťaže, školské prezentácie tvorivosti).
7. Využívanie uvoľnených úloh PISA a metodických príručiek na rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných školách.

Čítanie s porozumením na I. stupni
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.

Kompetencie žiaka podľa ISCED 1, ktorý prechádza na II. stupeň:
 sociálne a komunikačné spôsobilosti
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou
primeranou primárnemu stupňu vzdelávania
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a
vyjadriť svoj názor
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať
-rešpektuje
kultúrnu
rozmanitosť
medzikultúrna
komunikácia
 spôsobilosť učiť sa učiť sa
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach
Prioritné východiská

V záujme rozvoja ČG na jednotlivých vyučovacích hodinách kladieme veľký dôraz
na chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie, ktorý sa premieta do zámerného
preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií. Okrem kvalitného porozumenia textu
veľký dôraz kladieme aj na kvalitné osvojenie si techniky čítania nenásilným,
zážitkovým spôsobom na vhodných, veku primeraných textoch. Vyučujúci dáva zvýšený
priestor rozvoju vlastnej tvorby žiaka a pri práci s informáciami, čitateľskej gramotnosti,
schopnosti argumentovať a pod. Súčasne vyučujúci prináša do vyučovania texty súvislé i
nesúvislé. Naším cieľom je totiž pestovanie pozitívneho vzťahu ku knihám – čím viac sa
dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu.
Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj vecný.

Čítanie s porozumením na II. stupni
Pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu je závislý od úrovne zvládnutia
jazyka. Aj ISCED 2 zdôrazňuje nevyhnutnosť chápania jazyka ako nástroja myslenia,
prostriedok komunikácie a tiež jazyk definuje ako znak národnej identity.
Tieto aspekty premietame nielen do osvojovania si poznatkov o jazyku (jazyková
kompetencia), ale i o ich vhodnom použití v rôznych komunikačných situáciách
(komunikačná kompetencia). Taktiež sme vytvorili väčší priestor na vlastnú tvorbu
jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať
a pod. Cieľom je rozvoj čitateľských schopností, ktoré presahujú aspekt technického

zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Žiakov vedieme miesto návyku
na memorovanie a pasívneho prijímania poznatkov ku konštruovanej a aktívnej účasti v
procese učenia sa. Na jednotlivých vyučovacích predmetoch využívame inovačné
metódy a formy práce, porovnávame informácie z rôznych zdrojov, využívame
multimediálne programy, zaraďujeme prácu s internetom s prepojením na bežný ž i vot,
pracujeme s nesúvislými textami (mapy, grafy, tabuľky a pod.), vyvodzujeme vzťahy
medzi informáciami. Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu
rozvíjame na princípe medzipredmetových vzťahov. Žiak, ktorý preukazuje takúto zručnosť:
 s i uvedomuje si potrebu svojho
sebarealizácie a osobnostného rozvoja

autonómneho

učenia

sa

ako

prostriedku

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa
 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať
 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
možnosti
Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov rozvíjame vo všetkých
všeobecno-vzdelávacích predmetoch. V pláne práce školy sú zahrnuté plánované aktivity
na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Metodické orgány vo svojich plánoch majú
zapracované opatrenia na zlepšenie čítania a čítania s porozumením a majú naplánované
aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom i mimovyučovacom čase.
Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti uskutočňujeme
nasledovné aktivity:
 účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým
centrom
 interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých metodických orgánoch a
individuálne
štúdi
um
 odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach metodických orgánov (
dané vzdelávanie sa pozitívne prejavuje v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri
výbere textov, pri overovaní čítania s porozumením, pri rozvoji kritického
myslenia a komunikačných zručností žiakov)
 ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej
spôsobilosti
 venovanie zvýšenej pozornosti žiakom v ročníkoch 1.- 4., vzhľadom na narastajúci
počet detí s poruchami čítania
 na I. stupni rozšírenie hodinovej dotácie predmetu slovenský jazyk a literatúra s cieľom
rozvoja komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov I. stupňa
 na I. stupni zavedenie voliteľného predmetu Tvorivé písanie a čítanie
 na II. stupni zavedenie voliteľného predmetu Práca s informáciami

 rozvíjanie jazykovej gramotnosti, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku – 1. cudzí
jazyk (anglický jazyk) zavádzame v 1. ročníku a 2. cudzí jazyk v 7. ročníku
 používanie
pracovných zošitov zameraných na rozvoj matematickej a
čitateľskej
gramotno
sti
 využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností - žiaci sa učia
hľadať rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v projektových a
skupinových prácach
 pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výučbových programov
V priebehu školského roka sú pripravené rôzne zaujímavé akcie spojené s čítaním:
1. Hlasné čítanie učiteľa – touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby sa pustili do
čítania. Cieľom pri hlasnom čítaní je viesť žiakov od radosti z počúvania k radosti
z vlastného čítania.
Z: všetci vyučujúci
T: priebežne
2. Dostatok času na čítanie – v triede je pravidelne na čítanie vyčlenený istý čas (niektoré
deti mimo školy vôbec nečítajú).
Z: vyučujúci SJL, CJ
T: priebežne
3. Možnosť vlastného výberu textu – žiaci sa môžu sami rozhodnúť o tom, čo budú čítať,
čím zvýšime zapojenie sa do aktívneho čítania, motivujeme ich zvedavosť
a podporujeme porozumenie textu. Učiteľ správnym a premysleným zacielením
zabezpečí, aby literatúra, z ktorej si žiaci vyberajú, zodpovedala špecifikám ich
školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so zmyslom pre humor, žánrovo pestrá
a tematicky variabilná.
Z: všetci vyučujúci
T: priebežne
4. Reakcia na prečítané ukáže, do akej miery žiaci textu porozumeli – reprodukcia
príbehu, výtvarné zobrazenie, tvorivá dramatika.
Z: všetci vyučujúci
T: priebežne
5. Školská knižnica – zefektívniť prácu školskej knižnice. Budovať školskú knižnicu
vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít.
6. Záujmová činnosť – Divadelný štvorlístok a Čitateľský krúžok – pravidelná činnosť
žiakov v záujmovom útvare, prezentácia na verejnosti v rámci rôznych podujatí
usporiadaných školou (Deň rozprávok, Deň otvorených dverí, Zápis detí do 1. ročníka)
a obcou (Vianočná akadémia, Deň matiek).
7. V rámci záujmovej činnosti: Nebojme sa slovenčiny, Nebojme sa matematiky
pracovať s otvorenými úlohami PISA, pripraviť žiakov 9. ročníka na T9 a Testovanie
PISA.
8. Školský časopis „Úletník“ – pravidelné príspevky žiakov z vlastnej tvorby, časopis
vychádza 2x v školskom roku (január/jún).
9. Práca s nadanými žiakmi – v predmetoch, v ktorých vynikajú, majú možnosť sa ďalej
vzdelávať v mimovyučovacom čase, súčasne ich zapájame do rôznych umeleckých
a postupových súťaží, predmetových olympiád, napr.:
Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník, Olympiáda ANJ/NEJ
10. Súťaže, projekty a čitateľské aktivity – usporiadané priebežne počas celého šk. roka
na I. a II. stupni a v ŠKD s cieľom motivovať žiakov k samostatnému čítaniu, realizovať
Kvíz čiateľskej gramotnosti a Kvíz finančnej gramotnosti pre žiakov II. st.
11. Marec – mesiac knihy – aktivity prebehnú vo vyučovacom i mimovyučovacom čase
a v ŠKD – Týždeň hlasného čítania, Burza kníh

12. Práca s časopismi – Vrabček, Zornička, Slniečko – pravidelná práca na hodinách
13. Besedy – zabezpečenie besedy so spisovateľom, beseda o najobľúbenejšej knihe
14. Exkurzie – návšteva Obecnej knižnice v Hertníku, Okresnej knižnice v Bardejove
Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou
civilizácie. Naša stratégia sleduje rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením, aby žiak:











dokonale používal materinský jazyk
vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť
bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity
názory vyjadroval adekvátne
vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých
počúval a rešpektoval názory druhých
komunikoval v jednom cudzom jazyku a osvojil si základy druhého cudzieho jazyka
vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy
štúdia a práce s informáciami
využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoje ďalšie vzdelávanie
dokázal kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať

„Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti“ sa stáva súčasťou iŠkVP pre ISCED 1 a ISCED
2.

10. UČEBNÝ PLÁN
ISCED 1
Vzdelávacia
oblasť

Predmet

slovenský jazyk
a literatúra
Jazyk
anglický jazyk
a komunikácia
tvorivé písanie
a čítanie
matematika
Matematika
a práca
informatická
s
výchova
informáciami
prvouka
Človek a
prírodoveda
príroda
Človek a
vlastiveda
spoločnosť
etická výchova/
Človek
náboženská
a hodnoty
výchova
pracovné
Človek
vyučovanie
a svet práce
hudobná výchova
Umenie
a kultúra
výtvarná výchova
telesná a športová
Zdravie a
výchova
pohyb
Spolu

1. ročník
PH V
∑
H
9

9
1

4

0

1

4

1

1
2

8

1

1

1

2. ročník
PH V
∑
H

4

3. ročník
PH V
∑
H

4. ročník
PH V
∑
H

0

8

7

7

7

7

1

1

3

3

3

3

1

1

1

5

2

1

1

1

5

4

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

1

1
2

1
2

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

2

2

2

2

2

23

23

25

25

2

1

3

2

20

2

22

20

3

2

1

Poznámky:
-

-

-

-

-

Vyučovanie prebieha v spojených ročníkoch.
Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z.z. podľa
podmienok školy.
Voliteľné hodiny sú využité:
a) na posilnenie vyznačených vyučovacích predmetov, ktorými rozširujú a prehlbujú
obsah predmetov zaradených do školského vzdelávacieho programu alebo zvyšujú
kvalitu vzdelávacieho výkonu,
b) pre zaradenie nových voliteľných predmetov do školského vzdelávacieho programu
v jednotlivých ročníkoch.
Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením,
ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu
7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov vo všetkých predmetoch okrem
náboženskej výchovy sa uskutočňuje klasifikáciou.
Skratky predmetov:

5

TCP – Tvorivé čítanie a písanie

26

ISCED 2

Vzdelávacia
oblasť

Jazyk
a
komunikácia
Matematika
a práca
s
informáciami

Človek
a príroda

Človek
a spoločnosť

Človek
a hodnoty
Človek
a svet práce

Umenie
a kultúra

Zdravie
a pohyb
Spolu

Predmet
slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
II. cudzí jazyk
matematika
informatika
práca s
informáciami
fyzika
chémia
biológia
dejepis
geografia
občianska náuka
regionálna
výchova
etická výchova/
náboženská
výchova
spoločenská
komunikácia
technika
hudobná
výchova
výtvarná
výchova
výchova
umením
dramatická
výchova
telesná
a športová
výchova

5. ročník
PH V
∑
H

6. ročník
P V
∑
H H

7. ročník
PH V
∑
H

8. ročník
PH V
∑
H

9. ročník
PH V ∑
H

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

2

4
1

5
1

4
1

3
2
5
1

3

5
1

3
2
5
1

3
2
5

1

1

1

2
1
1
2
1
1

1

1

4
1

1

1

2
2
1
2

1

2
2
2

1
1
1
1

2
1

2
1
1
1

1
2
2
1
1
1

2
1

1

1
1

1

1

1

1

1
2
2
2
1
1

2
1

2
2
1
1
1
1

1
1

1

4
1

2
2
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
2
1
1

1
1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
2

1
2
27

2

1

1

1

3
29

2

2
30

2

2
30

1

2

1

2
30

Poznámky:
-

-

-

-

-

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011
Z.z. podľa podmienok školy (CJ, INF, TCH – nad 17 ž., NBV – nad 20 ž., TSV – nad
25 ž.).
Vo vyučovacom predmete technika v každom ročníku sú zastúpené témy tematických
celkov Technika a Ekonomika domácnosti.
Voliteľné hodiny sú využité:
a) na posilnenie vyznačených vyučovacích predmetov, ktorými
rozširujú
a prehlbujú obsah predmetov zaradených do školského vzdelávacieho
programu alebo zvyšujú kvalitu vzdelávacieho výkonu,
b) pre zaradenie nových voliteľných predmetov do školského vzdelávacieho
programu v jednotlivých ročníkoch.
Od 7. – 9. roč. je pre žiakov výber voliteľného predmetu CJ (RUJ/NEJ) – 2 hod.
v alternácii RGV – 1 hod. a SPK – 1 hod.
Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným
znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to
s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným
znevýhodnením.
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov vo všetkých predmetoch sa
uskutočňuje klasifikáciou.
Skratky predmetov:
PIN - Práca s informáciami
RGV - Regionálna výchova
SPK - Spoločenská komunikácia
VUM - Výchova umením
TCH - Technika

III. ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ
Platnosť/revidovanie

Učebné osnovy

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy
a pod.

od 01. 09. 2017 platí pre 1.- 3. a 5.-7. ročník

Oboznámenie s obsahom:
Por. č.

Meno a priezvisko

Podpis

Obsah
I.
1. Všeobecná charakteristika školy
2. Personálne zabezpečenie
3. Materiálno – technické a priestorové podmienky
4. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
6. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
7.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
7.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov
7.3 Hodnotenie školy
8. Požiadanie na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

II.
1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
2. Vlastné zameranie školy
3. Profil absolventa ISCED 1
4. Profil absolventa ISCED 2
5. Formy výchovy a vzdelávania
6. Učebné osnovy
7. Začlenenie prierezových tém
8. Finančná gramotnosť
9. Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti
10. Učebný plán

III. Záznamy o platnosti a revidovaní
IV. Prílohy

