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Platnosť 

Revidovanie 

Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

Platnosť ŠkVP od 2.9.2010  

Revidovanie  31.8.2011 Doplnené učebné osnovy o 2. ročník 

Platnosť  Od 1.9.2011  

Revidovanie 14.9.2012 Doplnené údaje vo Všeobecnej charakteristike školy:  

- Veľkosť  školy   

- Charakteristika žiakov  

- Charakteristika pedagogického zboru 

- Dlhodobé projekty 

- Priestorové a materiálno–technické podmienky 

školy 

- Škola ako životný priestor  

- Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Doplnené :Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických a odborných zamestnancov 

Doplnené údaje v Charakteristike školského 

vzdelávacieho programu: 

- Zameranie školy 

- Stupeň vzdelania, podmienky ukončovania 

výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o 

získanom vzdelaní 

- Profil absolventa 

- Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi 

potrebami, charakteristika, špecifiká a dĺžka 

výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

Doplnené údaje vo Vnútornom systéme kontroly 

a hodnotenia:  

- Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

- Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

zamestnancov 

Doplnené údaje v Školskom učebnom pláne : 

- učebný plán pre 1. až 9. Ročník - žiaci s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia 

- doplnený učebný plán pre žiakov s ťažkým 

stupňom mentálneho postihnutia 

- Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania 

- Povinné personálne zabezpečenie primárneho 

vzdelávania 

- Povinné materiálno-technické a priestorové 

zabezpečenie  

 

 

Revidovanie 02.9.2013 Prepracované UO z náboženskej výchovy – variant A 

Doplnené učebné osnovy o 1., 4  a 8. Ročník – variant A 

  Doplnené údaje vo Všeobecnej charakteristike školy:  
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- Veľkosť  školy   

- Charakteristika žiakov  

- Charakteristika pedagogického zboru 

- Priestorové a materiálno–technické podmienky 

školy 

- Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri výchove a vzdelávaní  

 

Revidovanie 02.9.2014 Doplnené učebné osnovy o  9. Ročník – variant A 

  Doplnené údaje vo Všeobecnej charakteristike školy:  

- Veľkosť  školy   

- Charakteristika žiakov  

- Charakteristika pedagogického zboru 

- Dlhodobé projekty 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 
 

4 

 

I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť  školy   

 Základná škola s materskou školou Kozárovce je úplnou základnou školou s 1. až 9. ročníkom, s 

právnou subjektivitou od 1.7.2003. V každom ročníku máme po jednej triede až na 1. ročník, kde sme 

v šk. roku 2013/2014 otvorili 2 triedy a tiež  v tomto šk. roku máme 2 špeciálne triedy pre žiakov 

s mentálnym postihnutím variant „A“. Na škole máme zriadené 2 oddelenia  školského klubu detí. 

Počet žiakov v súčasnosti je cca 170, pričom kapacita školy je cez 300 žiakov. Škola je umiestnená 

v kľudnejšej časti obce mimo hlavnú cestu, v areáli školy sa okrem športového areálu nachádza  park 

tvorený z rôznych druhov drevín a bylín.        

 

2. Charakteristika žiakov  
 

 Školu navštevovalo v šk. roku 2013/2014 164  žiakov. V materskej škole máme tri triedy, 

ktoré navštevuje cca 60  detí.  V špeciálnych triedach sa vzdeláva 16 žiakov ročníkov 2, 3, 4, 6, 7 a 8, 

z toho všetci majú ľahší stupeň mentálneho postihnutia a sú vzdelávaní podľa učebných osnov 

variantu A. Jeden žiak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a škola mu poskytla 

individuálne vzdelávanie v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne, pričom postupuje podľa učebných 

osnov pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia variant C. Traja žiaci mjú povolenie 

vzdelávať sa na škole mimo územia SR. Do školského klubu detí máme prihlásených 49 žiakov 

v dvoch oddeleniach. V niektorých triedach sme mali aj žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorí boli vzdelávaní podľa individuálnych výchovno -vzdelávacích 

programov. Žiakmi našej školy sú väčšinou  deti z našej obce. Dochádzajúcich máme menej, keďže 

v susedných obciach sa nachádzajú úplné základné školy. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
 

Pedagogickí zamestnanci v špeciálnych triedach:   

– spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, 

motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy,  

– riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako 

súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, 

spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.  

Máme 2 špeciálne pedagogičky v 2 špeciálnych triedach, 2 vychovávateľky, 1 asistentku učiteľa. 

V škole pracuje 1 výchovná poradkyňa, koordinátori pre informatizáciu, environmentálnu výchovu, 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu, prevencie, ochrany života a zdravia, žiackej samosprávy, zdravej 

výživy, ŠkVP . Vzhľadom na veľkosť školy je počet pedagógov dostačujúci, pedagóg je  

s niekoľkoročnou praxou a bohatými skúsenosťami, pedagogicky a odborne spôsobilý s chuťou ďalej 

sa vzdelávať. K práci asistenta učiteľa, výchovného poradcu a ostatných pedagógov patrí aj 

zabezpečenie aktívneho procesu začlenenia sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a detského kolektívu. Jeden deň v týždni má výchovná poradkyňa 

vyčlenený pre konzultácie s rodičmi, priebežne počas školského roka je k dispozícii žiakom školy.  

V budúcnosti by sme chceli zaviesť tieto pracovné pozície v závislosti od počtu žiakov a finančných 

prostriedkov:  



Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 
 

5 

 

 špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec na škole pre žiakov so ŠVVP a s MP 

 školský psychológ, ktorý by vykonával odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, 

terapie a prevencie žiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia .  

 

4. Organizácia prijímacieho konania 
 

Školu môžu navštevovať aj žiaci z iných školských obvodov. V špeciálnej triede sa môžu 

vzdelávať žiaci na základe diagnostických vyšetrení a na žiadosť rodiča, resp. s informovaným 

súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. 

5. Dlhodobé projekty 

1. INFOVEK - prebieha 

2. Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice/2008/ - schválený 

3. Buď múdrejší ako oheň/2008/ - v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom v Nitre 

4. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách - 2 vyučujúci absolvujú vzdelávanie 

5. Informatizácia vzdelávania v spolupráci s veľvyslanectvom Taiwanu/2009/ - schválený 

6.  Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy budovy /2010/ - schválený 

7.  Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych 

komunít/2009/ - schválený 

8. S modernou školou do modernej spoločnosti /2011/ - schválené a prebieha  

9. Projekt finančného vzdelávania - moja família/2011/ - prebieha 

10.  Refundácia mzdových nákladov (CCP) prostredníctvom poskytnutia príspevku na rozvoj miestnej a 

regionálnej zamestnanosti vyúčtovaných cez ÚPSVaR Levice. ( Projekt §50j – vytvorené 3 

pracovné miesta, Projekt §54 – vytvorené 3 pracovné miesta 

 

11. Projekt Implementácie marginalizovaných rómskych komunít MRK II v MŠ 

- prostredníctvom projektu tiež ZŠ s MŠ získala interaktívnu tabuľu, projektor, držiak a 

softvér v hodnote približne 1700 Eur, didaktické pomôcky v hodnote 12 000 Eur, 

bezplatné vzdelávanie pedagogických zamestnancov spojené s pracovnými cestami a 

porovnaním skúseností z realizácie cieľov projektu, plánované je tiež realizovať v 

budúcom roku bezplatnú škôlku v prírode rovnako pre deti ako aj zamestnancov. 

12. Projekty vzdelávania KomPrax (kompetencie pre prax) financované Ministerstvom školstva a 

fondmi EÚ prostredníctvom IUVENTY. 

-  za školský rok 2013/14 bolo spolu schválených, zrealizovaných a úspešne vyúčtovaných 

22 projektov. Na každý projekt bola priznaná suma 200 Eur, čo v sumáre predstavuje 

príspevok vo výške 4400 Eur, pričom náklady na prácu dobrovoľníkov a ich osobné 

výdavky predstavujú minimálne rovnako vysokú čiastku. Prostredníctvom týchto 

projektov sa momentálne rekonštruuje komunitné centrum, zrealizoval sa MDD v ZŠ s 

MŠ ako aj MDD obce, realizujú sa letné kempy pre deti a mládež 2014, uskutočnili sa 

veľké projekty Divadielko – Zvieratká pri jasličkách ako aj Ples mladých v januári 2014. 

13. Projekt medzinárodnej spolupráce na vedecko-technickej úrovni s Taipei Representative Office v 

Bratislave  
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- ZŠ s MŠ Kozárovce vďaka podpore z taiwanskej strany získala interaktívnu tabuľu, 

projektor a notebook v celkovej hodnote 2 000 Eur. Zároveň sa plánuje spolupráca aj v 

oblasti športu a dobrovoľníctva. 

14. Projekt medzinárodnej spolupráce Erasmus+ - v štádiu príprav 

- v školskom roku 2013/14 bol tiež rozbehnutý projekt medzinárodnej spolupráce so ZŠ 

v Zurndorfe, Rakúsko. Plánujeme podať projekt v októbri 2014 zameraný na anglický 

jazyk a floorball.  

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Spolupráca s rodičmi žiakov sa neustále vyvíja. Rodičia môžu školu navštíviť kedykoľvek po 

vzájomnej dohode s vyučujúcim. Určitý deň v týždni je rodičom k dispozícii tiež výchovná poradkyňa.  

Behom školského roka sa konajú rodičovské združenia. V rámci rodičovských  združení sú 

organizované aj schôdze ZRPŠ. Minimálne dva razy do roka bývajú rodičovské združenia 

organizované formou individuálneho pohovoru rodiča a učiteľa. Okrem osobného styku budú rodičia 

informovaní o činnosti školy prostredníctvom webovej stránky a elektronickej žiackej knižky. Škola 

usporadúva v spolupráci s rodičmi každoročne rodičovský ples v priestoroch školy. Za veľmi dobrú 

považujeme spoluprácu s rodičovskou radou. Rada školy pozostáva z 11 členov a zasadá 4 krát ročne. 

Veľmi úzko spolupracujeme s centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, 

obecným úradom Kozárovce, obvodným oddelením policajného zboru v Tlmačoch, miestnym 

odborom Matice Slovenska, špeciálnou základnou školou internátnou v Leviciach, súkromnou 

špeciálnou pedagogičkou PaedDr. E. Gelániyovou,  poľnohospodárskym družstvom Kozárovce, 

miestnymi folklórnymi súbormi, dobrovoľným požiarnickým zborom a telovýchovnou jednotou, 

Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Leviciach. 

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
 

V priestoroch budovy školy sa nachádza základná škola, materská škola, školská jedáleň aj 

s kuchyňou. Časť budovy sa prenajíma na rôzne účely, hlavne služby obyvateľstvu. Veľká a malá 

telocvičňa sú spojené s hlavnou budovou spojovacou chodbou. Škola má zriadené a využíva tieto 

odborné učebne: odborná učebňa pre vyučovanie fyziky a chémie, odborná učebňa biológie, jazykové 

laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov, dve učebne výpočtovej techniky (do 40 

počítačov, 6 dataprojektorov  a 4 interaktívne tabule ), špeciálna učebňa pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, dve dielne (kovodielňa a drevodielňa ), spoločenská miestnosť,  

zmodernizovaná školská knižnica s čitárňou. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné 

pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z 

prvotného vybavenia školy. Škola má k dispozícii átrium. Škola má veľmi dobré priestorové 

a materiálno-technické podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a rôzne športové aktivity : veľká 

telocvičňa, malá telocvičňa, posilňovňa, 2 tenisové kurty, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, 

volejbalové ihrisko na plážový volejbal, atletická dráha.   

 

8. Škola ako životný priestor  

 
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, máme nové a estetické triedy 

s novými lavicami a stoličkami. V triedach máme plávajúce podlahy, nové stierky a maľovky. 

V strede objektu školy máme átrium, ako oddychový priestor. Máme zrekonštruované sociálne 

zariadenia ( nové umývadlá, batérie, pisoáre, WC misy, novú dlažbu a obkladačky ). V školskom roku 

2010/2011 deti vstúpili do vynovenej školy, pretože v rámci projektu „ Zníženie energetickej 

náročnosti budovy školy „, sa nám podarilo vymeniť staré okná za nové plastové, zatepliť fasádu 
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a strechu školy. Taktiež sa nám podarilo vymeniť starú podlahu v jedálni za novú dlažbu a vymaľovať 

všetky priestory na chodbách, vymeniť podlahu na chodbách. Aktuálne informácie o aktivitách školy 

sú umiestnené na informačných tabuliach, nástenkách a webovej stránke školy. Snažíme sa o 

budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. Vedenie školy 

na zasadnutiach pedagogických rád a pracovných poradách upozorňuje a nabáda vyučujúcich k 

vytváraniu priateľskej atmosféry v triedach i v celej škole. 

 

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

 

Máme bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v  priestoroch na vyučovanie. Na začiatku 

školského roka a pred každou mimoškolskou akciou dochádza k poučeniu žiakov o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. Konajú sa 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. Škola má v súčasnej dobe platné všetky odborné 

prehliadky technických a vyhradených technických zariadení. Bleskozvody boli opravené  pri 

rekonštrukcii striech.  

Zamestnanci boli preškolení v oblasti BOZP bezpečnostným technikom. Riaditeľ školy, zástupca 

riaditeľa školy a vedúca školskej jedálne úspešne absolvovali preškolenie vedúcich pedagogických 

pracovníkov. V prípade vzniku úrazu sa vykoná poučenie o bezpečnom správaní na najbližších 

triednických hodinách. 

Problematike bezpečnosti a ochrane zdravia sa učitelia venujú aj vo vyučovacom procese napĺňaním 

obsahu prierezovej tematiky OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA zo štátneho vzdelávacieho 

programu. V škole sa vedie evidencia evidovaných a registrovaných úrazov. 

 

Zabezpečené:  

 

 - v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť  

vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích  hodín, 

-  vyučovacia hodina trvá 45 minút, poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 40  minút,  

-  s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie  

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov,  zaraďovaním a 

organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými  organizačnými formami, 

 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo  

školy postupuje podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. 

1) pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov, 

2) pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem žiakov, 

3) pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov  v 

triede, ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede, 

riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby 

 

- vhodná štruktúra pracovného a odpočinkového režimu žiakov a učiteľov, s dostatkom 

relaxácie a aktívneho pohybu,  

- vhodný režim vyučovania s ohľadom na hygienu učenia a vek žiakov,  

- vhodný stravovací a pitný režim (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov),  

- zdravé prostredie tried a ostatných priestorov školy – podľa platných noriem (svetlo, teplo, 

bez hlučnosť, čistota, vetranie, veľkosť sedacieho a pracovného nábytku, hygienické 

vybavenie priestorov),  

- dodržovanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole, jej okolí,  

- ochrana žiakov pred úrazmi,  

- vhodne upravené priestory školy pre bezpečný pohyb žiakov,  

- výrazne označené všetkých nebezpečných predmetov a využívaných predmetov, pravidelná 

kontrola zariadenia z hľadiska ich bezpečnosti,  
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- dostupnosť prostriedkov prvej pomoci (lekárnička), kontakt na lekára a iné špeciálne služby 

,praktická schopnosť pedagóga poskytnúť prvú pomoc.  

 

10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 
  

 V záujme sústavného skvalitňovania vyučovacieho procesu je potrebné, aby sa zamestnanci 

školy kontinuálne vzdelávali v rámci svojich aprobácií, v oblasti IKT, v oblasti využívania inovačných 

metód. Škola podporuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov podľa svojich finančných a personálnych 

možností. Pedagogickí zamestnanci sa každoročne zúčastňujú rôznych vzdelávacích podujatí 

organizovaných MPC. V najbližšej dobe sa zameriame na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v 

týchto oblastiach: 

- zvyšovanie kompetencií v IKT, 

- zážitkové formy učenia, 

- integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, 

- zvyšovanie kompetencií v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, 

- nadobúdanie a zvyšovanie vedomostí a zručností v oblastiach prierezových tém ŠkVP MP 

( multikultúrna výchova, environmentálna výchova, dopravná výchova, regionálna výchova, 

dramatická výchova ). 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti),  ako 

kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho  postihnutia na 

úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.  

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových  spôsobilostí 

žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich  cieľov:  

 − poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného 

prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,  

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

sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,  

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

kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,  

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

samého,  

−  podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,  

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

ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,  

−  vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať 

a rozhodovať) a iniciatívne konať,  

−  podporovať rozvoj intrapersonálnych  a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba 

primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, 

ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,  
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−  viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich 

duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a 

etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,  

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

svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.  

 

1. Zameranie školy   

Základná škola s materskou školou Kozárovce je úplnou základnou školou s 1. až 9. ročníkom, 2 

špeciálnymi triedami a s 2 triedami v materskej škole. V každom ročníku máme jednu triedu. Počet 

žiakov v súčasnosti je približne 150, pričom kapacita školy je cez 300 žiakov.  

Pozitíva: 

1. Máme vybudované jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov, dvoch 

kvalifikovaných vyučujúcich cudzích jazykov, preto jednou z priorít je zabezpečiť kvalitnú 

prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na 

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. 

2. Dobré personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vyučovanie telesnej 

výchovy a rôznych športových aktivít : traja kvalifikovaní učitelia TV, veľká telocvičňa, malá 

telocvičňa/stolný tenis/, posilňovňa, 2 tenisové kurty, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, 

volejbalové ihrisko na plážový volejbal, atletická dráha.  

3. Zriadené dve  učebne výpočtovej techniky s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou.    

4. Vytvorená špeciálna trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 

a asistent učiteľa ako pomoc pri práci s týmito žiakmi. 

5. Vysoká kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov 

 

Z týchto dôvodov chceme školu zamerať na :  

 výuku cudzích jazykov od prvého ročníka 

 podporu zdravého životného štýlu zvýšením počtu vyučovacích hodín TEV, zameranie sa na 

rozvíjanie talentovaných športovcov, ale aj na zdravotnú TEV  

 viesť žiakov k využívaniu informačných a komunikačných technológií, podporovať 

zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky do všetkých predmetov  

v rámci špeciálnej triedy : 

 zvýšiť kooperatívne usmerňovanie žiakov rómskeho pôvodu smerom k získavaniu 

vyššieho vzdelania 

 zapájať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do pracovnej sféry života 

 pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vytvárať kompenzačné programy so 

zohľadnením individuality každého žiaka 

-    chceme, aby žiaci získavali také vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré budú dobre 

využitelné v živote, menej encyklopedických vedomostí, učiť sa na základe získavania skúseností 

a riešenia problémov.  

-      nechceme preferovať iba intelektuálne nadanie, ale chceme rovnako podporovať žiakov aj s 

iným nadaním, ako je výtvarné, hudobné, pohybové, manuálne, estetické a pod. 

-      chceme rozumne začleňovať žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami do 

tried základnej školy spolu s ostatnými žiakmi 
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- chceme spolupracovať s rodičmi týchto žiakov  v ponúknutí spoločného prežívania školských 

i mimoškolských aktivít. Zúčastňovaním sa i na hodinách výchovno-vzdelávacieho procesu. 

-   chceme sa zameriavať aj na žiakov nadaných, chceme im vytvoriť podmienky na ich  rozvoj 

a tým obmedziť ich odchod na iné školy. Z metód práce chceme u týchto žiakov preferovať 

samostatnú prácu, skupinovú prácu, projektové vyučovanie apod. Taktiež sa chceme zúčastňovať 

rôznych súťaží, kde títo žiaci sa môžu prezentovať a hlavne pri príprave na tieto podujatia sa 

rozvíja ich nadanie. Chceme ďalej rozvíjať silné stránky školy a maximálne eliminovať a naprávať 

to, čo považujeme za negatíva. 

 

2. Stupeň vzdelania, spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 
 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).  

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:  

„Žiak (žiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak (žiačka) 

ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“. 

 

 

 

3. Profil absolventa  

 

s  ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

  

 Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a 

mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom 

živote. Majú nad predmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu 

celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy 

výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj 

v mimo vyučovacej a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu 

a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.  

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

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

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

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

vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):  

(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti,  

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  

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

jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),  

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

 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,  

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

rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,  

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,  

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,  
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 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne 

reagovať podľa svojich možností,  

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,  

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne  

odlišnosti detí a dospelých,  

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

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,  

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi 

harmonické vzťahy,  

  

 (b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a 

praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,  

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

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

medzi predmetmi a javmi,  

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

ochraňovať prírodu pre budúce generácie,  

  

 (c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,  

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

internetu,  

 vie používať vyučovacie programy,  

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

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

  

 (d) kompetencia (spôsobilosť)učiť sa učiť sa  

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, – ovláda 

algoritmus učenia sa a dodržiava ho,  

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,  

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

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,  

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

  

 (e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

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

skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,  

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,  

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,  

  

 (f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,  

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,  

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

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

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

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,  

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

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

trávením voľného času,  
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 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k 

dobrým medziľudským vzťahom,  

  

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

 – dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

 – dokáže pomenovať základné druhy umenia,  

 – pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

 – správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

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

vkus iných ľudí,  

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

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

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

  

s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia 
 

Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa  

jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. Čiastočne až úplne 

samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, hygienické návyky, 

spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...). Mať vybudované sociálne vzťahy v 

užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci atď.) a širšom (mimo zariadenia školy) 

sociálnom prostredí. Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a 

schopnosťami žiaka (intelekt, pridružené postihnutia,...). Absolvent na základe výsledkov svojich 

individuálnych schopností sa môže zaradiť do praktickej školy (podľa možností a schopností 

jednotlivcov) .  

Absolvent programu primárneho vzdelávania získa predpoklady, aby v rámci svojich možností 

dokázal komunikovať, spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho 

jazyka, základy seba obslužných činností, má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):  

 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností, adekvátne stupňu 
postihnutia,  

 v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu),  

 dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor,  

 

b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

 dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií 

podľa svojich schopností,  

 

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 využíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,  

 komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa,  

 vie používať vyučovacie programy,  

 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť  

 osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov,  

 teší sa z vlastných výsledkov,  

 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  
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 vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou pedagóga sa ich 

pokúša riešiť,  

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre spoluprácu v 
skupine,  

 uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti,  

 vníma, resp. si uvedomuje význam pozitívnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k 
dobrým medziľudským vzťahom,  

 je pripravený na reálny život tak, aby sa dokázal (s výraznou a sústavnou podporou) 

zaradiť do daných životných podmienok a dosiahol primeranú kvalitu života,  

 pomenováva alebo inak vyjadruje svoje pocity, prejavuje čo najviac samostatnosti v 
sociálnom prostredí,  

 

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

 dokáže sa vyjadrovať podľa svojich schopností na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 
prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

 je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku 

človeka.  
 

 

4. Pedagogické stratégie  

Podporujeme  vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné 

a tímové projekty, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. 

Využívame IKT vo vyučovaní, problémové vyučovanie, učenie sa hravou formou, aktivizačné 

metódy. 

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že 

s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez 

koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným 

príkladom. 

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

výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej 

miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

Dôležitým  odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie 

žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

 Výber metód a foriem práce musí byť taký, aby čo najúčinnejšie rozvíjali kľúčové spôsobilosti 

a boli v súlade so zámermi školy. 

V edukácii budeme naďalej využívať špeciálne metódy a formy práce s postihnutými žiakmi. 

Vzdelávacie metódy školy budú podporovať u žiakov samostatnosť, tvorivosť, vzájomnú toleranciu a 

úctu, komunikačné zručnosti. 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami, charakteristika, špecifiká a 

dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 
  Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

sa môže vzdelávať v prípravnom ročníku, po absolvovaní ktorého môže žiak pokračovať v primárnom 

vzdelávaní na takom type školy, pre ktorý má predpoklady.  

– Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí 

zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy.  
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– V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny 

vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do 

vyššieho ročníka.  

– Žiakovi s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou 

(symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú logopedickú terapiu školský 

logopéd.  

 

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní  

a) v špeciálnych základných školách,  

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole,  

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 zákona 

č. 245/2008 Z. z.).  

 

– Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa individuálnych 

vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča predovšetkým blokové 

vyučovanie.  

– V prípade, že žiak zvládol obsah vzdelávania a splnil kritéria na prijatie do špeciálnej základnej 

školy - variant B, môže tam byť preradený.  

– Žiakovi s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou 

komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

logopedickú intervenciu školský logopéd.  

 

Žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní  

a) v špeciálnych základných školách,  

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo v domove 

sociálnych služieb,  

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 zákona 

č. 245/2008 Z. z).  

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania  
Špeciálna základná škola - variant A má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.  

 Vyučovací čas žiaka s variantom C je 20 hodín týždenne.  

 Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti detí sú členené do kratších časových 

úsekov.  

 Dĺžka časových úsekov sa stanovuje individuálne.  

 

Podmienky prijímania  

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 až 4 

vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.  

Naša škola je otvorená pre všetkých žiakov máme vytvorené prostredie pre vzdelávanie sa žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j.  žiakov: 

- so zdravotným znevýhodnením, 

- zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- s nadaním. 

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 

-  Na prvom stupni ZŠ okrem bežného individuálneho prístupu k žiakom so špeciálnymi 

potrebami bola v školských rokoch 2009/10 a 2010/11 zriadená špeciálna trieda. V nej bolo 
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zaradených šesť (sedem) žiakov na odporúčanie psychologičky a špeciálnej pedagogičky. V 

prípade potreby vedenie školy opäť umožní túto formu vzdelávania pre zaostávajúcich žiakov 

I. stupňa. 

- K termínu 3. 9. 2012 evidujeme v škole 10 individuálne integrovaných žiakov a ďalších 19 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z toho sú na prvom stupni ZŠ 

dvaja.  

- Dokumentáciu žiakov so špeciálnymi potrebami eviduje riaditeľ školy, výchovný poradca 

a triedni učitelia. 

- Prebieha spolupráca so špeciálnou základnou školou internátnou v Leviciach 

- Máme odborné personálne zabezpečenie (špeciálneho pedagóga pre špeciálnu triedu, 

výchovného poradcu, asistenta učiteľa ), chýba nám však školský psychológ a školský 

špeciálny pedagóg. Na skvalitnenie našej práce so žiakmi vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť 

vedenie školy plánuje v budúcnosti zabezpečiť špeciálneho pedagóga. Potreba špeciálneho 

pedagóga je citeľná aj pri príprave individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre 

individuálne integrovaných žiakov.  

- Triedni učitelia počas individuálnych pohovorov s rodičmi žiakov so špeciálnymi potrebami 

podávajú priebežné i komplexné informácie o priebehu vyučovania ich detí, o redukcii učiva a 

podobne. Spolupráca s rodičmi je vo väčšine prípadov dobrá. Problémy sa vyskytujú v prípade 

niekoľkých zákonných zástupcov (rodičov) žiakov. Ani na opakovanú výzvu psychologickej 

respektíve špeciálno-pedagogickej poradne sa nedostavia s deťmi na vyšetrenie. Škola potom 

musí zabezpečiť vyšetrenie priamo v budove školy. 

-  Žiakov s vývinovými poruchami učenia evidujeme ako integrovaných na základe žiadosti 

zákonných zástupcov detí po písomnom vyjadrení a odporúčaní psychológa a špeciálneho 

pedagóga. Obdobne je to aj v prípade ďalších žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Každý žiak má vypracovaný vlastný výchovno-vzdelávací program. Spomínaný 

program na prvom stupni ZŠ vždy vypracujú triedne učiteľky, a to podľa pokynov a po 

predbežnej konzultácii so špeciálnymi pedagógmi príslušnej špeciálno-pedagogickej poradne. 

- Všetci žiaci so špeciálno-pedagogickými potrebami sú hodnotení podľa platného metodického  

pokynu  č. 22/2011, ktorý nadobudol účinnosť od 1.5.2011.Pri hodnotení a klasifikácii žiakov 

v špeciálnych triedach budeme vychádzať z metodického pokynu č.32/2011 z 1. júna 2011 na 

hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

- spolupráca so špeciálnou základnou školou internátnou v Leviciach 

- odborné personálne zabezpečenie ( výchovného poradcu, asistenta učiteľa – pomoc pri 

vypracovávaní domácich úloh),  

- spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby, 

- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov /didaktické pomôcky na prekonávanie 

jazykových bariér 

 

c) Žiaci s nadaním: 

 

- Škola je pripravená rozvíjať viaceré druhy talentov  

  - športový – (futbal, florbal, volejbal, stolný tenis, basketbal)                                                                         

  -  jazykový - anglický jazyk, nemecký jazyk,  

  -  prednes poézie a prózy 

  -  prírodovedný (matematicko-informatický, geografia, biológia) 

                          - výtvarný, ... 

- priestorové úpravy, ktoré škola realizovala (vytvorenie špecializovaných učební, príprava 

telocvične a športovísk) 

- odborné personálne zabezpečenie – máme vytvorené 

- spolupráca s rodičmi – na dobrej úrovni 
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- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov (encyklopédie, alternatívne učebné 

materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod.) – máme vytvorené 

dobré podmienky a stále ich zlepšujeme 

 

6. Začlenenie prierezových tém  

 Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov.  

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného,náboženského a 

kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka 

viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. 

Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia 

príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej 

spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy 

bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách 

neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení 

rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s  príslušníkmi iných 

kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať 

a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. 

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané 

na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania 

vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.  

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé 

systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju 

kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov.  

Multikultúrnu výchovu budeme realizovať na vyučovaní najmä vlastivedy, vecnom učení, dejepise, 

literárnej výchovy, zemepise, občianskej výchove, v rámci rôznych aktivít, kvízov, exkurzií. 

 

Dopravná výchova 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v 

prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a 

motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú 

deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou 

dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako 

chodcov alebo cyklistov. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v  objekte školy, na detských 

dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. Ciele dopravnej výchovy sú 

zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, 

ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

1. pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

2. formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

3. osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

4. naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,  
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5. zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

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

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

7. uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

Dopravnú výchovu budeme realizovať v rámci vyučovania vecného učenia, vlastivedy, občianskej 

náuky, slovenského jazyka, vychádzok, exkurzií, výletov, účasti na dopravnom ihrisku. 

 

Výchova k ľudským právam 

Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam je osvojiť si vedomosti a zručnosti, formovať 

postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie 

na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita 

a spravodlivosť. 

Zmyslom dosiahnutia (naplnenia) cieľov výchovy a vzdelávania k ľudským právam je, aby žiaci 

rozumeli najdôležitejším pojmom v tejto oblasti a osvojili si ich ako hodnoty, ktoré budú usmerňovať 

ich správanie. Základné poznatky a vedomosti by si žiaci mali osvojiť veku primeranou formou na 

aplikačnej úrovni prostredníctvom vlastného prežívania a skúsenosti. 

Účinná výchova a vzdelávanie k ľudským právam nie je možná bez participatívnych a interaktívnych 

metód a vhodného demokratického prostredia, podporujúceho výchovu a vzdelávanie k „ochrane 

ľudských práv“. Predkladáme širšiu paletu vhodných metód, z ktorých si učiteľ môže vybrať pri 

výučbe ľudsko-právnych poznatkov, tém a sociálnych zručností. 

Pri výučbe problematiky ľudských práv budeme používané také organizačné formy a metódy výchovy 

a vzdelávania, ktoré budú založené na aktivite žiakov. Takýmito participatívnymi a interaktívnymi 

metódami sú napríklad zážitkové učenie, kooperatívne učenie, rolová simulácia, brainstorming, 

bzučiace skupiny, asociačné metódy, tvorivé používanie textov, otvorená a úprimná diskusia medzi 

učiteľom a žiakom, medzi žiakmi navzájom, rôzne psychohry a ďalšie aktivizačné metódy. 

Diskusia má obsahovať otvorené a seba reflexívne otázky, rozvíjať kritické myslenie. Spomínané 

metódy zároveň umožňujú individuálny prístup k jednotlivým žiakom a osvojovanie si poznatkov a 

pojmov veku primeranou formou. Sú dôležitým nástrojom rozvíjania sociálnych zručností a psycho-

sociálnych vlastností žiakov. 

Výchovu k ľudským právam budeme realizovať v rámci jednotlivých predmetov podľa obsahu učiva, 

no najmä na etickej výchove, občianskej náuke, vlastivede, dejepise, vecnom učení, v rámci rôznych 

aktivít, kvízov, besied. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre 

plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to okrem iného aj rozvíjanie osobných a sociálnych 

spôsobilostí. 

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a 

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

žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom 

získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne 

zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-

patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy 

aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom 

vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať počas celého pôsobenia žiakov v škole na všetkých 

vyučovacích hodinách, mimoškolských aktivitách. 
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 Hodnotenia a klasifikácia žiakov je nepretržitý proces. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov 

žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

Cieľom hodnotenia výchovno - vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je : 

1. poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom sa zlepšil a v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho 

pokroky, 

2.  hodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Treba brat do úvahy individuálne predpoklady, druh a stupeň postihnutia, vek, konkrétny stav žiaka 

a prípadné fyzické a psychické ťažkosti žiaka, ktorými môže byt jeho výkon ovplyvnený. Prednosť 

dávame pozitívnemu vyjadrovaniu. 

 Kľúčovú úlohu zohráva povzbudenie, ocenenie, pozitívna motivácia. 

Súčasťou hodnotenia je aj seba hodnotenie žiakov, ich snaha a schopnosť posúdiť nielen svoju 

prácu, ale aj vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov ako aj správania bude realizované v zmysle 

Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie 

I. stupeň – prípravný ročník – všetky predmety sa hodnotia slovne. 

Slovné hodnotenie na rozdiel od klasifikácie známkami umožňuje predovšetkým podať dieťaťu 

spätnú väzbu o dosiahnutých osobných pokrokoch pri osvojovaní konkrétnych vedomostí, 

schopností a zručností bez porovnávania s ostatnými žiakmi. 

Žiaci budú mať zrkadielko / žiacku knižku. 

Zrkadielko, žiacka knižka, vysvedčenie. 

Klasifikácia 

I. stupeň –  

II. stupeň –  

Všetky predmety budú klasifikované známkou. 

Žiacka knižka, vysvedčenie. 

Základné pravidlá pre použitie klasifikácie: 

- známka z vyučovacieho predmetu nezahrňuje hodnotenie žiakovho správania, 

- klasifikuje sa len prebrané a precvičené učivo., 



Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 
 

19 

 

- žiaci majú možnosť a dostatok času k naučeniu, precvičeniu a zažitiu učebnej látky, 

- učiteľ vyvážene hodnotí, premieta do klasifikácie a hodnotenia vedomostí, schopností, 

spôsobilostí a zručností žiaka postup, prácu s informáciami, úroveň komunikácie a 

tvorivosti žiaka, 

- učiteľ nerozdeľuje žiakov na úspešných a neúspešných, 

- pri klasifikácii používa učiteľ päť klasifikačných stupňov. 

- písomné práce žiakov vyučujúci predmetov odkladajú, 

- všetky písomné práce budú včas oznámené, aby mal žiak dostatok času na ich prípravu, 

- významným prvkom procesu učenia je práca s chybou, žiaci majú právo robiť chyby – 

- uvedomenie si chyby je príležitosť naučiť sa to lepšie, 

- v prípade slabých výsledkov rodič je vopred písomne informovaný upomienkou. 

 

Hodnotenie správania 

Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania školského 

poriadk  

- Správanie je hodnotené slovne pri slovnom hodnotení a známkou pri klasifikácii. 

- Hodnotenie a klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s 

učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

- Hodnotenie správania žiakov zohľadní, ak to zváži triedny učiteľ, po dohode s 

pedagogickou radou – v slovnom komentári na vysvedčení. 

- Hodnotenie a klasifikáciu žiakov s poruchou správania treba posudzovať s prihliadnutím na 

ich poškodenie v úzkej spolupráci so psychológom, odborným lekárom a zákonným 

zástupcom žiaka. 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov zabezpečuje harmonickú organizáciu celého 
výchovno- vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Opiera sa o Plán vnútroškolskej 
kontroly, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, 
522/2003 Z.z., 553/2003 Z.z., 238/2003 nariadením vlády SR o rozsahu vyučovacej povinnosti, 
pracovným poriadkom a ďalšími právnymi predpismi. 

 
Formy, metódy a prostriedky výkonu kontroly : 

 

1.riadené rozhovory s učiteľmi, pedagogickým kolektívom, rodičovskou, žiackou,školskou radou, 
2.priame pozorovanie denného života v škole, hospitačná činnosť, 
3.nepriame pozorovanie: 
 dotazníková metóda, 
 hodnotenie žiackych prác, postojov žiakov, hodnotenie dokumentácie, analýza výsledkov 
klasifikácie, 
4.kvalitatívne nástroje kontroly – druhy dotazníkov na vnútorné hodnotenie školy,postojov, názorov: 
 a/ samohodnotenie učiteľov, vedenia školy, žiakov, 
 b/hodnotenie učiteľov žiakmi, rodičmi, vedením školy, 
 c/hodnotenie školy učiteľmi, žiakmi, rodičmi, 
 d/ hodnotenie manažmentu školy:  
    – vonkajšie externé /inšpekcia, zriaďovateľ/ 
    - vnútorné interné /učiteľmi, rodičmi/. 
5.didaktické rozbory – kontrola klasifikácia učiteľa, analýza prospechu, úroveň čítania,násobilky, 
porovnávanie, interpretácia dotazníkov, 
6.kvantitatívne štatistické ukazovatele – výstupy školy, ich porovnávanie, 
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7.didaktické testy – vstupné, polročné, výstupné, kontrolné, tematické, štandardizované, 
neštandardizované, diktáty. 
 
Obsah kontroly pedagogických zamestnancov a riadených orgánov: 
 

 tematické plány jednotlivých predmetov, 

 záznamy o práci nepovinných, voliteľných predmetov, krúžkov, 

 záznamy zo zasadnutia MZ, PK, 

 plán práce MZ, PK, efektivita práce metodického oddelenia, 

 plán činnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu, vedúceho ŠKD, 
koordinátorov,špeciálnych pedagógov a iných ustanovených funkcií, 

 triedne knihy, klasifikačné záznamy, katalógové listy, vysvedčenia, testy, písomné práce, 
kontrolné práce, diktáty, školské úlohy, predpísaný počet za predmety danom školskom roku, 

 poznámkové zošity žiakov, žiacke knižky, učebnice, nábytok tried, šetrenie, účasť učiteľov na 
vzdelávaní, na súťažiach, kultúrnych podujatiach, evidencia tejto účasti, 

 záznamy triednych učiteľov z rodičovských združení, prezenčné listiny, počet rodičov, 

 spôsob prípravy učiteľov na vyučovacie hodiny, pravidelnosť prípravy, jej metodická úroveň, 

 dodržiavanie rozvrhu hodín, triednických prác, krúžkov, nepovinných predmetov, 

 denné dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku – dozory, nástupy na 
vyučovacie hodiny, úroveň a organizácia presunov žiakov v rámci vyučovania /odchody, 
nástupy/. 

 
Kontrola vyučovacieho procesu: 

 

 využívanie IKT vo vyučovaní, 

 inovácia vyučovania – prvky modernej školy, postupné zanechávanie tradičnéhovyučovania, 

 efektívnosť skúšania a hodnotenie žiakov, objektivita, spravodlivosť, 

 sebahodnotenie a jeho využitie, 

 poznanie individuálnych osobitostí žiakov, 

 úroveň pedagogickej diagnostiky, triedy, žiaka, nedostatky, klady, ich riešenia, 

 zapojenosť žiakov do procesu hodnotenia, jeho pravidelnosť, sústavnosť, 

 metódy a formy skúšania, hodnotenia, klasifikácie, 

 zvolené metódy a formy vyučovania, ich efektivita, kreativita, diferencovanévyučovanie, 

 využívanie moderných vyučovacích koncepcií – projektové vyučovanie,kooperatívne 
vyučovanie, problémové vyučovanie, 

 úroveň naučeného učiva, metódy overenia naučeného učiva, 

 efektívne využitie času vyučovacej hodiny, 

 vlastné učebné pomôcky, kvalitné tvorivé didaktické hry, 

 spôsob zadávania domácej úlohy k téme – diferencovaná domáca úloha, nebol časna zadanie 
domácej úlohy, nevysvetlená, 

 klíma v triede, pracovné prostredie, poriadok, disciplína, 

 rešpektovanie práv dieťaťa, humanizácia vyučovania, 

 motivácia, rozprávanie, besedy, demonštrácia, pokusy, nastolenie problému, 

 práca učiteľa, organizácia vyučovacej hodiny, typ hodiny, 

 uplatňovanie, splnenie stanovených cieľov vyučovacej hodiny, 

 aktivita žiakov – slabá, sústavná, častá, dobrá, výborná, 

 zvlášť práca triedneho učiteľa – vedenie triednických prác, spôsoby konzultácií s rodičmi, 

 práca s integrovanými žiakmi, talentovanými žiakmi, zaostávajúcimi žiakmi, 

 estetický vzhľad tried, výzdoba NN, starostlivosť o zverený areál školy. 
 

Kontrolu na škole bude vykonávať: riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľky školy,ekonómka školy, triedni 
učitelia, učitelia. Náplň ich kontroly je v obsahu a v pláne vnútroškolskej kontroly. 
 
Hodnotenie zamestnancov : 
 
Zamestnanci sa budú hodnotiť podľa kvality vykonanej práce, svojho konaniaa správania sa. 
Hodnotenie bude štandardizované, v pravidelných intervaloch /mesačne,celoročne/, plánovité, 
systematické. Hlavným cieľom hodnotenia bude motivácia zamestnancov, vytvorenie prostredia, aby 
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zamestnanci mali chuť tvorivo pracovať, aby pocítili morálnu, ale i finančnú odmenu zavykonanú 
prácu, a tým sa angažovali na vylepšení kvality práce celej školy.  
 
Ďalšie ciele hodnotenia: 
  

 vytvárať konkurenčné prostredie, 

 vytvárať presvedčenie, že len za kvalitu sa platí. 
 
Funkcie hodnotenia z hľadiska školy: 

 

 poznávacia – ako kvalitne pracuje každý zamestnanec, 

 posudzovacia – len kvalita a práca naviac sa ocení, 

 motivačná – hodnotenie bude pôsobiť na ďalší výkon – kto robí, nech zarobí, 

 výchovná – formovanie osobnosti ku kvalite, 

 zovšeobecňujúca: 
 1.zamestnanci, ktorí pracujú vždy veľmi kvalitne a zamestnanci, ktorí plnia úlohy vo zvýšenom 
rozsahu v porovnaní s ostatnými zamestnancami, 
 2.zamestnanci, ktorí pracujú slabo, priemerne, z donútenia, z neochoty, používajúalibizmus, 
 3.zamestnanci, ktorí neurobia nič nad rámec svojich povinnosti, ba dokonca neplnia si ani 
svoje základné povinnosti. 
 
Hlavné kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov: 
 

1. Vzorné a dochvíľne vedenie pedagogickej dokumentácie 

2. Vysoká úroveň vyučovania a vzdelávania na vyučovacích hodinách zistená na základe 

hospitácií a dobrých výsledkov žiakov  

3. Používanie IKT a netradičných foriem a metód práce na vyučovacích hodinách v súlade 

s TVVP, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami 

4. Práca vedúcich metodických združení 

5. Vedenie a starostlivosť o kabinety a pridelené pomôcky 

6. Prezentácia a úspechy pedagógov pri vedení záujmových útvarov  

7. Starostlivosť o triedu – výzdoba, nástenky, poriadok a čistota 

8. Starostlivosť o pridelené nástenky a ich aktualizovanie  

9. Spolupráca so spoločenskými organizáciami v obci 

10. Dodržiavanie termínov stanovených v operatívnych plánoch na jednotlivé mesiace 

11. Zviditeľňovanie ZŠ s MŠ: príspevky do obecných novín, oblastných novín 

12. Vytvorenie webovej stránky školy alebo jej aktualizovanie 

13. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie 

14. Absolvovanie kurzov zvyšujúcich počítačovú gramotnosť učiteľov a používanie IKT vo 

vyučovaní jednotlivých predmetov 

15. Úspešnosť triedy v rôznych aktivitách: zbery, súťaže,... 

16. Denné dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku  

17. Organizovanie rôznych mimovyučovacích a mimoškolských aktivít na úrovni školy a triedy  

/ športové odpoludnia a príprava žiakov na rôzne akadémie a kultúrne podujatia, besedy, a i./, 

18. Úspešné aktivity organizované triednymi učiteľmi nad rámec triednickej práce 

/exkurzie, školské výlety, návšteva divadla, dopravného ihriska, školské turnaje a iné aktivity 

v mimovyučovacom čase/, 

19. Tvorba učebných pomôcok a skvalitňovanie materiálnych podmienok z mimorozpočtových 

zdrojov školy na úrovni školy, učební a kabinetov, 

20. Iné aktivity vykonané zamestnancom nad rámec svojich pracovných povinností, ktoré sú 

prínosom pre školu, výchovno-vzdelávací proces a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. 
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3. Hodnotenie školy  
 

Cieľom hodnotenia je: 

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

požiadavky na ne kladené, 

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

Dôraz je kladený na: 

- konštatovanie úrovne stavu, 

-     zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 SWOT analýza  
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IV. Školský učebný plán  

 

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú naše zameranie. Je v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom (nachádza sa na stránke www.statpedu.sk.). Voliteľné hodiny uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe po premyslení a v súlade so zameraním našej školy sú pridelené povinným 

učebným predmetom alebo voliteľným predmetom. Školský učebný plán je vypracovaný na celé 

obdobie štúdia. Nie je však nemenný. Dá sa obmieňať, dopĺňať, inovovať alebo celkom zmeniť na 

základe požiadaviek komunity blízkej škole vždy na začiatku školského roka. 

1. Vzdelávacie oblasti a učebný plán pre 1. až 9. Ročník - žiaci s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia  

 
Vzdelávacia 

oblasť 

Ročník 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 

Predmet ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

ŠkVPJazyk a 

komunikácia 

Slovenský 

jazyk 

a literatúra 

8  8  8  7  6,5 0,5 6,5 0,5 5 1 5 1 5 1 

Príroda a 

spoločnosť 

Vecné 

učenie 
1  1  1              

Vlastiveda       2  2  3        

Človek a 

príroda 

Fyzika             1  1  1  

Chémia                 1  

Biológia             1  1  1  

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis             1  1  1  

Geografia             1  1  1  

Občianska 
náuka 

            1  1  1  

Človek a 

hodnoty 

etická vých. 

ETV / 
náboženská 

vých. NAB 

 1  1  1  1 1  1  1  1  1  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

MAT 4  4  4  4  4 1 4  4  4  4  

 informatická 

výchova 
IFV 

        0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

PRV 

1 1 2 1 3 1 4 1 4  4  4  4  3,5 0,5 

Svet práce             0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná 

výchova 

VYV 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 hudobná 

výchova 

HUV 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Zdravie a 

pohyb 

telesná 
výchova 

TEV 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

ŠVP spolu 18  19  20  21  22  23  24  24  25  

ŠkVP - Voliteľné predmety  4  4  4  4  4  3  4  4  4 

ŠVP + ŠkVP spolu 22 23 24 25 26 26 28 28 29 

Poznámky:  

čierna farba – štátny vzdelávací program 

červená farba – školský vzdelávací program 

 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný 

plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú 

organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže 

škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do 

kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním 

a inými organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.). 
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3. V predmete telesná výchova žiaci špeciálnej triedy sú spojení so skupinou chlapcov 9. ročníka 

bežnej triedy a dievčatá sú spojené s dievčatami 9. ročníka bežnej triedy. 

4. Predmety pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

5. Predmet výtvarná výchova sa vyučuje v dvojhodinových celkoch každý týždeň. 

6. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 

 

2. Vzdelávacie oblasti a učebný plán pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia  

 

 
Vzdelávacia 
oblasť   

 Predmet/ ročník     PRÍPRAVNÝ    1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    Spolu  

 Jazyk a 
komunikácia   

 rozvíjanie 
komunikačných 
schopností   

 4    4    4    4    4    3  +1  3+1    3+1    3+1    3+1    3+1    38   

   rozvíjanie 
sociálnych 
zručností   

 2    2    2    2    2    2    2    1    1    1    1    18   

   rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností   

 2  +1  2  +1  2  +1  2  +1  1 +1   1+1    1  +1  1+1    1+1    1+1    1+1    15   

                                                     71   

 Príroda a 
spoločnosť    

 vecné učenie    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    11   

                                                     11   

 Človek a 
hodnoty    

 etická výchova 
/náboţenská 
výchova    

                             1    1    1    1    4   

                                                     4   

 Matematika 
a práca s 
informáciami   

 matematika    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    22   

   informatická 
výchova   

   0+1    0+1    0+1       0+1    0+1          0+1       0+1     0,5 +1   0,5+1    0,5+1    0,5+1    2   

                                                     24   

 Človek a svet 
práce   

 pracovné 
vyučovanie   

 2    2    2    2    3    3    3    2,5    2,5    2,5    2,5    27   

                                                     27   

 Umenie a 
kultúra   

 výtvarná 
výchova   

 1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    11   

   hudobná 
výchova   

 1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    11   

                                                     22   

 Zdravie a 
pohyb    

 zdravotná 
telesná výchova   

 3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    33   

                                                     33   

                              

 Spolu 
povinná časť   

     18    18    18    18    18    17    17    17    17    17    17    192   

  Školský 
vzdelávací 
program   

                          

 Voliteľné 
hodiny   

     2    2    2    2    2    3    3    3    3    3    3    28   

 Spolu : 
povinná časť 
+ voliteľné 
hodiny    

   20    20    20    20    20    20    20    20    20    20    20    220 

Poznámky  
1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný 

plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.  

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú 

organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže 

škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších 

časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 

organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).  

3. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako jednohodinové každý 

druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou.  
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4. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.  

5. Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.  

6. Pri vyučovaní predmetu informatická výchova spravidla pri počítači sedí jeden žiak.  

 

3. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách 

výchovy a vzdelávania 
 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s 

mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 žiakov, druhý 

ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov. Riaditeľ školy môže povoliť 

prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. 

 Formy organizácie výchovy a vzdelávania (ŠZŠ - variant C) 

 dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v 

týždni),  

 formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

 

4. Povinné personálne zabezpečenie primárneho vzdelávania 

 

Realizácia štátneho vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré zabezpečia efektívnosť vzdelávania a vytváranie 

spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Ide o nasledujúce 

cieľové podmienky, ku ktorým majú školy smerovať. 

Pedagogickí zamestnanci: 

- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
- preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

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

neformálnej disciplíny, 

- riadia svoj seba rozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, 

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

spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

- svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované 

spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, 

- zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú preň 

podmienky 

– sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo 

ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie.  
 

Odbornú pomoc pedagógom, žiakom a rodičom poskytujú: 

špeciálny pedagóg, výchovný poradca, asistent učiteľa  

 
Asistent učiteľa  

– pracuje v špeciálnej triede, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od 

závažnosti jeho postihnutia. 

 

 

 

 

 

 

5. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  
 

Materiálno-technické vybavenie tried napomáha dosahovať stanovené ciele primárneho vzdelávania a 

zároveň podporuje komplexný proces výchovno-vzdelávacej rehabilitácie žiakov.  
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Dôležitá je úprava širšieho prostredia, jeho členenie na: relaxačnú časť, zmyslovú záhradu a 

fyzioterapeutickú časť.  

Trieda nemôže mať charakter bežnej triedy, jej vybavenie musí zodpovedať stanoveným cieľom 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Je nutné vybaviť ju základnými špeciálnymi učebnými pomôckami, 

na relaxačnú aj vzdelávaciu činnosť.  

Priestorové zabezpečenie  
– samostatná rehabilitačná miestnosť,  

– logopedická miestnosť s vybavením,  

– bezpodnetová miestnosť,  

– špeciálne vybavená počítačová miestnosť,  

– kuchynský kútik,  

– hygienická miestnosť s kompletným vybavením,  

– bezbariérové priestory (toalety, nájazdy do vchodov, výťah - plošina...).  

 

Vzdelávacie pomôcky - počítače, interaktívna tabuľa, hlavové ukazovátko, dotyková obrazovka, 

modelovacie hmoty, maliarske stojany, CD prehrávač, pracovné stoly, hmatové dosky, zvukové 

zariadenia, Orffovo inštrumentárium, zabezpečenie prostriedkov na uľahčenie komunikácie 

(piktogramy, obrázková abeceda, posunková reč, prstová abeceda,...).  

Kompenzačné pomôcky - audiovizuálne pomôcky, stoličky Aris, špeciálne počítačové doplnky. 

(invalidný vozík, G-aparát, polohovacie stoly,...).  

Relaxačné pomôcky - polohovacie ležadlá, vodná posteľ, pieskové stoly, masážne koberčeky, fit 

lopty.  

Pomôcky osobnej hygieny - pult na prebaľovanie. 

 

 

Učebné osnovy 

 Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo štátneho 

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

Obsahujú: 

-Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

-Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí 

-Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie 

s inými predmetmi 

-Požiadavky na výstup 

-Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

- Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. 

-Hodnotenie predmetu 

 

 

Prílohy 

školského vzdelávacieho programu 

 

Školský vzdelávací program prerokovaný v pedagogickej rade dňa 02.09.2013. 

Školský vzdelávací program prerokovaný v rade školy dňa 10.09.2013. 
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