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Záznamy o platnosti a zmenách školského vzdelávacieho programu 

Inovovaný Školský vzdelávací program 

nadobudol účinnosť dňom 1.9.2015 s platnosťou pre 1. a 5. ročník základnej školy 

Zmeny programu: 

Dátum 
Dôvod zmeny Predmet úpravy ( doplnky, inovácie, zmeny...) 
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I. Všeobecné údaje 

  

 

Škola: Základná škola 

Druh školy: štátna 

Adresa: Domaniža 103, 018 16 Domaniža 

IČO: 36125814 

Riaditeľ školy: Mgr. Naďa Kováčiková 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Janka Jaššová 

Kontakty:  Tel./fax: 042/4394541 

 e-mail: zs@zsdomaniza.edu.sk 

 www.zsdomaniza.edupage.org 

  

Zriaďovateľ: Obec Domaniža 

Adresa: 018 16 Domaniža 

Kontakty: Tel./fax: 042/4260356 

 e-mail: obec@domaniza.sk 

  

Vzdelávací program:  

Stupeň vzdelania: ISCED 1- Primárne vzdelanie 

 Dĺžka štúdia 4 roky 

 ISCED 2 – Nižšie stredné vzdelanie 

 Dĺžka štúdia 5 rokov 

Študijná forma: denná 

Vyučovací jazyk: slovenský 

  

Platnosť dokumentu: od 1.9.2015 

 

    

 

 Podpis riaditeľa 

mailto:zs@zsdomaniza.edu.sk
mailto:obec@domaniza.sk
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II. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Profilácia školy 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) vychádza z koncepcie vzdelávania 

Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) a strategických cieľov rozvoja školy. 

Strategické ciele rozvoja školy: 

 Zavedením vyučovania troch cudzích jazykov rozširovať možnosti výberu 

podľa záujmu a individuálnych schopností žiaka. 

 Posilnením vyučovania anglického jazyka pripraviť žiakov pre potreby 

súčasnej doby. 

 V triedach vytvárať dobrú pracovnú atmosféru, rešpektovať individualitu 

každého žiaka a uplatňovať vo vzájomných vzťahoch princípy vzájomnej 

dôvery, tolerancie, úcty a spolupráce. 

 Podporovať rozvoj talentu, tvorivosti a kompetencií potrebných pre život 

prostredníctvom činnosti záujmových útvarov. 

Hodnoty školy: 

Veríme, že: 

 úcta k sebe samým a iným je znakom našej školy, 

 žiakov našej školy vedieme k sebarealizácii, k zdravému a primeranému 

sebavedomiu, k zodpovednosti za dosiahnutý výsledok, 

 rozvíjame talent a nadanie každého žiaka, 

 veľkou mierou sa podieľame na výchove a vzdelávaní žiakov, ktorí budú 

úspešní v ďalšom štúdiu a uplatnia sa v živote. 

 

Veľký dôraz kladieme na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi 

navzájom a vzájomnej dôvery medzi žiakmi, ich rodičmi a pedagógmi. 

 

Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz   

na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a celého školského areálu. Samotní 

žiaci majú možnosť prispieť k výzdobe a estetizácii školy (maľby na stenách, 

aktuálne informácie na informačných tabuliach). 

 

2. Pedagogické ciele školy 

 Umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti 

a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké 

odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. 
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 Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo 

mu umožnené zažiť úspech. 

 Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý  

od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne 

riešiť problémy. 

 Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného vlastnej motivácie k celoživotnému 

vzdelávaniu. 

 Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. 

 Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom  

na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom  

na schopnosti jednotlivých žiakov. 

 Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

 Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. 

 V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, 

morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

 Viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné vzdelávanie. 

 

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania 

 Všeobecné ciele vzdelávania v primárnom vzdelávaní: 

 vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií; 

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné 

objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho 

prostredia; 

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 

predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa; 

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov 

samostatne aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické 

myslenie; 

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov; 

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu 

svojho zdravia; 

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností 

a rešpektovaniu práv iných ľudí. 

Všeobecné ciele vzdelávania v nižšom sekundárnom vzdelávaní: 

 rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie; 
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 umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií 

vlastnou činnosťou a aktivitami zameranými na objavovanie a vytváranie 

nových významov; 

 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania; 

 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť); 

 poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti 

v súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne 

rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní; 

 sprostredkovať dostatok príležitostí pre osobnostný rozvoj každého žiaka; 

 rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú 

komunikáciu a spoluprácu; 

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností 

a rešpektovaniu práv iných ľudí. 

 

3. Stupeň vzdelania 

Škola poskytuje žiakom 2 stupne vzdelania: 

 ISCED 1 - Primárne vzdelávanie – vzdelávanie na primárnej úrovni: 

  pre 1. stupeň základnej školy, 

  1. – 4. ročník, 

 ISCED 2 - Nižšie sekundárne vzdelávanie – vzdelávanie na nižšom 

sekundárnom stupni: 

 pre 2. stupeň základnej školy, 

  5. – 9. ročník. 

 

4. Pedagogické stratégie 

 V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé 

myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov 

so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

 Výchovný poradca spolu s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (CPPPaP) poskytne odbornú pomoc žiakom 

 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom 

a zamestnancom školy. 

 Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. 

Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. 

Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. 

 Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako 

besedy. I napriek tomu, že s drogami sme sa na našej škole nestretli, treba 

sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora 
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prevencie, 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 talent žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho  

do maximálnej možnej miery. 

 Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé 

zvládanie učiva. 

 Dôležitou stratégiou je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie 

žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie ich vnútornej motivácie. 

 Budeme podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, samostatné 

a tímové projekty, prezentácie a praktickú výučbu. 

 Budeme naďalej využívať IKT vo vyučovaní a zapájať sa do projektov 

a súťaží. 

 

5. Profil absolventa 

Profil absolventa je definovaný v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

pre ISCED 1 a ISCED 2 a je na jednotlivých úrovniach konkretizovaný 

prostredníctvom kľúčových kompetencií. 

Absolvent primárneho vzdelávania 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 nasledovnými 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; 
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 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 ktorým 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.   

 

 Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň 

základnej školy, žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka 

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

 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania 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: 

 pozná a uplatňuje 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 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; 
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 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom 

kontexte. 

 

 Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň 

základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú 

žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy alebo úspešným absolvovaním štvrtého 

ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole 

alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je 

podmienkou pre ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni. 

  

Absolvent našej školy: 

Absolvent našej školy bude svojím vystupovaním robiť dobré meno škole. 

Kompetencie určené v ŠVP bude mať osvojené na takej úrovni, ktorá zodpovedá 

jeho individuálnym schopnostiam. Získané vedomosti a zručnosti bude vedieť 

uplatniť v procese ďalšieho vzdelávania a v praktickom živote. Bude tvorivý 

a samostatný. Bude vedieť reálne zhodnotiť svoje možnosti a schopnosti, kriticky 

posúdiť výsledky svojej práce a práce iných. Bude si vedomý svojich kvalít ale aj 

nedostatkov. Jeho sociálne a občianske kompetencie budú na takej úrovni, že bude 

vedieť pracovať v tíme s uvedomením si vlastnej zodpovednosti za výsledok 

spoločnej práce. Dokáže vytvárať dobré medziľudské vzťahy založené na vzájomnej 

úcte, tolerancii a porozumení. Bude schopný získavať, triediť a spracovávať rôzne 

druhy informácií a využívať ich v procese vzdelávania. Je pripravený na život 

v informačnej spoločnosti. Uvedomuje si hodnotu vlastného zdravia a života 

a zároveň má úctu ku všetkým formám života. Uvedomuje si nevyhnutnosť ochrany 

životného prostredia, má vybudované silné environmentálne vedomie. Je hrdý na 

vlastný národ a zároveň toleruje jedinečnosť iných kultúr. Dobre ovláda slovenský 

jazyk, dbá na úroveň vlastného ústneho aj písomného prejavu. Ovláda dva svetové 

jazyky na požadovanej úrovni v závislosti od svojich schopností. Je schopný vnímať 

umenie, na primeranej úrovni má vybudované estetické cítenie. 

Je pripravený uplatniť sa v živote, v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj 

život. 

 

6. Charakteristika prostredia 

Základná škola v Domaniži je plnoorganizovaná škola s kapacitou približne 320 

žiakov, ktorá v súčasnosti nie je naplnená na 100%. Počet kmeňových tried je 9 až 

13, každá kmeňová trieda má svoju učebňu. Máme 8 odborných učební, 2 oddelenia 

ŠKD. 
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Škola je umiestnená v peknom tichom prírodnom prostredí. Súčasťou školského 

areálu je park a ovocný sad. V školskom parku je vybudovaný športovo-oddychový 

areál, ktorý je využívaný na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a rekreačnú 

činnosť ŠKD v jesenných a jarných mesiacoch. 

 

7. Charakteristika žiakov 

Do školy dochádzajú žiaci z obce Domaniža a  žiaci zo 6 spádových obcí 

školského obvodu: z Bodinej, Čelkovej Lehoty, Malých Ledníc, Počarovej, Prečína 

a Sádočného. 

Škola vzdeláva deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) formou 

integrácií v bežných triedach. 

 

8. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

 V rámci možností škola v spolupráci s výchovným poradcom, triednymi 

učiteľmi, vyučujúcimi, pracovníkmi Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva (CŠPP) v Považskej Bystrici a  Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Považskej Bystrici 

zabezpečí pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ŠVVP) podmienky pre ich vzdelávanie. 

 Vyučujúci majú k žiakom so ŠVVP individuálny prístup. Žiakom, ktorí sú 

integrovaní, vypracujú individuálny plán, s ktorým oboznámia rodičov 

a ostatných zainteresovaných podľa potreby. Individuálny výchovno-

vzdelávací program sa vypracuje v spolupráci so CPPPaP, podľa potrieb 

a aktuálneho zdravotného stavu žiaka. 

 Žiakom, ktorí to potrebujú, škola umožní úpravu vyučovania. 

 V prípade potreby škola zabezpečí úpravy v triede a hygienických 

zariadeniach. 

 Pri hodnotení vyučovacích výsledkov žiakov škola postupuje podľa aktuálne 

platných metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov  

so ŠVVP. 

 Škola podľa potreby zabezpečí adekvátne vzdelávanie pre deti intelektovo 

nadané a talentované. 

 

 

9. Charakteristika pedagogického zboru 
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Pedagogický zbor tvorí 13 – 20 pedagogických pracovníkov a 1 vychovávateľka 

ŠKD. 

Vyučovanie a výchovnú činnosť zabezpečuje pomerne stabilizovaný pedagogický 

kolektív učiteľov ZŠ a vychovávateliek ŠKD s pedagogickou aj odbornou 

spôsobilosťou. Odbornosť vyučovania hlavných predmetov je 100%, výchovy sa 

čiastočne vyučujú neodborne. Ďalšie kariérové pozície školy obsadzujeme 

odbornými zamestnancami s potrebnou špecifickou kvalifikáciou a učiteľmi 

špecialistami - výchovná poradkyňa, vedúci metodických orgánov, koordinátor 

informatizácie, triedny učiteľ a podobne. 

Výchovný poradca: 

Jeho činnosť prebieha v dvoch základných oblastiach: 

 zabezpečuje poradenstvo, pedagogickú diagnostiku a pomoc žiakom 

s problémami v učení a správaní a s problémami emocionálneho, 

neurotického a adaptačného charakteru v spolupráci s CPPPaP, 

profesionálnu orientáciu a usmerňovanie záujmu žiakov o stredoškolské 

štúdium a rozmiestňovanie absolventov na stredné školy, 

 pôsobí ako metodik a koordinátor výchovy v škole - integrácia zdravotne 

postihnutých žiakov a dodržiavanie metodických pokynov pre prácu  

so žiakmi so špecifickými poruchami učenia. 

Koordinátor pre drogovú prevenciu: 

Úlohou výchovy a vzdelávania už na základnej škole je pripraviť deti tak, aby 

vedeli odolávať negatívnym vplyvom v spoločnosti. Problém v dnešnej dobe totiž nie 

je droga, ktorá je dostupná všetkým, ale zodpovednosť človeka, ktorý musí vedieť, čo 

chce v živote dosiahnuť a akými cestami. Učitelia spolu s rodičmi musia vysvetľovať 

žiakom nebezpečenstvo omamných látok, alkoholu, nikotínu..., povzbudzovať žiakov 

k tvorivým a podnetným činnostiam, rozširovať ich záujmy, správnu životosprávu, aby 

sa mladí ľudia dobre do života pripravili. 

Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva  

v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove 

celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať 

a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských 

jedincov podľa pohlavia, a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho 

a opačného pohlavia. 

Koordinátor environmentálnej výchovy: 
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Zabezpečuje výchovu k ochrane a tvorbe životného prostredia. Cieľom 

environmentálnej výchovy žiakov ZŠ je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, 

na základe ktorých budú schopní chrániť a zlepšovať životné prostredie. 

Koordinátor informatizácie: 

 Zabezpečuje odborný dohľad a poradenstvo pri využívaní počítačovej učebne 

a IKT techniky na všetkých vyučovacích hodinách. Aktualizuje webovú stránku školy. 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje  

u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať  

a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon 

odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa každý rok aktualizuje podľa potrieb školy 

a záujmu zamestnancov. 

 

10. Organizácia prijímacieho konania 

 Škola nemá špecifické zameranie. Do 1. a  5. ročníka prijíma žiakov  

zo školského obvodu, prípadne na žiadosť zákonného zástupcu aj mimo obvodu. 

 

11. Dlhodobé projekty 

 Škola podporujúca zdravie – od roku 1999 je ZŠ Domaniža zaradená do 

národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Cieľom projektu je výchova 

k humanizmu a zdravému životnému štýlu. 

 Otvorená škola – cieľom dlhodobého projektu je skvalitnenie záujmovej 

voľnočasovej činnosti a jej sprístupnenie všetkým žiakom a tiež rozvoj talentu 

u nadaných žiakov. 

 Uplatňovanie IKT na vyučovaní i v mimoškolskej práci – využívanie 

moderných metód vo vyučovaní, rozvoj počítačovej gramotnosti v krúžkovej 

činnosti, zapájanie sa do súťaží. 

 Po stopách minulosti – viesť žiakov k poznaniu regionálnej histórie, k ľudovým 

tradíciám a k rozvoju národného povedomia a národnej hrdosti. 

 Detský čin roka – dajme šancu dobru -  zverejnením dobrých skutkov 

vlastných alebo vo svojom okolí. Dlhodobou účasťou v projekte prispievame 
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k výchove dobrých ľudských vlastností u detí a tiež k finančnej podpore zariadení 

sociálnych služieb na Slovensku. 

 Do školy s radosťou - v spolupráci s materskými školami v školskom obvode 

pripravujeme predškolákov na vstup do ZŠ prostredníctvom rôznych spoločných 

aktivít. 

 Deň narcisov - naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou 

Liga proti rakovine pri organizovaní charitatívnej zbierky v rámci projektu 

Deň narcisov. 

 

 

12. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spoluprácu školy a Združenia rodičov orientujeme na oblasť výchovy 

a vzdelávania zaraďovaním výsledkov vyučovacieho procesu do hodnotenia a správ 

na plenárne ZRŠ a triedne združenia. 

 Zvyšujeme účasť rodiny na živote a práci školy zapojením rodičov ako vedúcich 

záujmových krúžkov v športe a ľudovej tvorbe. Pri ochrane detí pred negatívnymi 

vplyvmi drog, fajčenia, alkoholizmu a kriminality zaraďujeme prednášky odborníkov 

na zasadania ZRŠ. Jedenkrát mesačne umožňujeme rodičom priamu účasť  

na výchovno-vyučovacom procese počas Dňa otvorených dverí. 

 Zvyšujeme vzájomnú spoluprácu medzi ZŠ a MŠ, pravidelne prehodnocujeme 

plány spolupráce. Pri zápise do 1. ročníka ZŠ vedieme rodičov, aby dieťa prešlo 

predškolskou prípravou v materskej škole. 

 Nadväzujeme užšie kontakty s obecnými úradmi a zastupiteľstvami s cieľom 

získať ich pre spoluprácu pri riešení niektorých programov školy, hlavne v oblasti 

materiálneho zabezpečenia vyučovania, rozvoja telesnej zdatnosti a záujmovej 

činnosti. 

 V spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom pripravujeme kultúrne programy 

na akcie, ktoré pripravuje obecný úrad. 

 

13. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Škola má zriadené tieto odborné učebne: 

 Počítačovú učebňu,  

 Odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, 

 Školské dielne, 

 Cvičnú kuchynku, 

 Multifunkčnú učebňu na premietanie filmov a DVD s možnosťou využitia 

projektoru, využívanú hlavne na vyučovanie cudzích jazykov, 

 Interaktívnu učebňu s počítačmi a interaktívnou tabuľou využívanú hlavne 

na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov, ale i iných predmetov, 

 Výtvarné dielne, 
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 Posilňovňu. 

Usilujeme sa poskytnúť našim žiakom príjemné pracovné prostredie, preto 

postupne vybavujeme triedy novým moderným nábytkom. 

Pred dokončením je telocvičňa, ktorá výrazne zlepší podmienky pre 

vyučovanie TV a záujmovú športovú činnosť. Vyučovanie telesnej a športovej 

výchovy prebieha pri priaznivom počasí na asfaltovom ihrisku vedľa školy a v prípade 

nepriaznivého počasia na chodbách budovy školy. Na skvalitnenie vyučovania 

telesnej a športovej výchovy a rozšírenie ponuky možností športového vyžitia žiakov 

sme vybudovali posilňovňu.  

Škola nemá zatiaľ vybudovaný bezbariérový vstup do budovy ani  

do sociálnych zariadení. V prípade potreby sme schopní uskutočniť príslušné úpravy. 

Základná škola má veľmi dobrú zbierku učebných pomôcok, ktoré priebežne 

dopĺňame a modernizujeme, aby sme umožnili tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

 

14. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je výchova k  bezpečnosti a ochrane 

zdravia a ochrane pred požiarmi. Pozornosť jej venujeme v každom predmete, 

osobitne pri realizácii praktických cvičení, laboratórnych prác, exkurzií, výletov, 

kurzov a podobne. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené 

podmienky podľa platných predpisov, ktoré zaisťujú bezpečnosť a hygienu práce. 

Žiaci sú preukázateľne poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a dodržiavanie týchto predpisov sa striktne vyžaduje. Pri poučení o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci učiteľ vypracuje písomný záznam s prezenčnou listinou, 

kde žiaci absolvovanie poučenia potvrdzujú podpisom. Žiaci majú zakázané 

vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom. 

Pri organizovaní školských aj mimoškolských akcií riaditeľka školy schvaľuje 

organizačné zabezpečenie, ktoré musí byť spracované v zmysle aktuálnej legislatívy 

povereným zamestnancom. Rodičia sú preukázateľne informovaní prostredníctvom  

informovaného súhlasu, ktorý potvrdia svojím podpisom. 

Škola dlhodobo spolupracuje s firmou Poleško, ktorá zabezpečuje školenia 

pracovníkov v oblasti BOZP a protipožiarnej výchovy, robí pravidelné kontroly 

a pomáha pri odstraňovaní zistených nedostatkov. 

 

15. Začlenenie prierezových tém 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy: 

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ 
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 VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

 REGIONÁLNA VÝCHOVA A  ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

Spôsob realizácie prierezových tematík: 

 

Multikultúrna výchova - zapracovaná do jednotlivých predmetov, 
- v 1. – 4. ročníku realizovaná v predmete 
Etika. 

Mediálna výchova - zapracovaná do jednotlivých predmetov,  
- v 1. – 4. ročníku realizovaná v predmete 
Etika. 

Osobnostný a sociálny rozvoj - zapracovaná do jednotlivých predmetov,  
- v 1. – 4. ročníku realizovaná v predmete 

Etika. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová 
kultúra 

- v 1. – 4. ročníku realizovaná v predmete 
Etika, 

- vyučovaná ako vlastný predmet ŠkVP  
v 5. ročníku, 

- zapracovaná do jednotlivých predmetov. 

Environmentálna výchova - zapracovaná do jednotlivých predmetov, 
- v 1. – 4. ročníku realizovaná v predmete 
Etika 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti 
v cestnej premávke 

- zapracovaná do jednotlivých predmetov, 
- v 1. – 4. ročníku realizovaná v predmete 
Etika, 
- v 3. a 4. ročníku realizovaná vo forme 

kurzu 2 x po 2 hodiny na Detskom 
dopravnom ihrisku v Považskej Bystrici 

Ochrana života a zdravia - zapracovaná do jednotlivých predmetov, 
-prakticky precvičovaná vo forme účelových 

cvičení 2 x do roka. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - zapracovaná do jednotlivých predmetov,  
- v 1. – 4. ročníku realizovaná v predmete 

Etika. 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 
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1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi 

a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z aktuálnych  

Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Všetky predmety klasifikujeme 

známkou, s výnimkou predmetov Náboženská výchova a Etická výchova v 1. – 9. 

ročníku, predmetu Etika v 1.- 4. ročníku a predmetu Anglický jazyk v 1. a  2. ročníku. 

Predmety Náboženská výchova a Etická výchova v 1. – 9. ročníku, predmet Etika 

v 1.- 4. ročníku a predmet Anglický jazyk v 1. a  2. ročníku hodnotíme slovami 

„absolvoval/a“ a „neabsolvoval/a“.  

 

 

Princípy hodnotenia: 

 Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali 

žiakov na úspešných a neúspešných. 

 Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom 

ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

 Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Cieľový stav: Základom úspechu sú kvalifikovaní, motivovaní a oddaní 

zamestnanci. 

Stratégia na dosiahnutie cieľa spočíva v napĺňaní hodnôt: 

 Vážime si dobrú prácu každého jednotlivca. 

 Podporujeme rozvoj všetkých zamestnancov. 

 Zvýšenú pozornosť venujeme stabilizácii a následnému rozvoju mladých 

pracovníkov. 

 Podporujeme tímovú prácu kolektívu. 

 Vytvoríme dobré komunikačné prostredie. 

 Posilníme kompetencie výchovného poradcu, vedúcich PK a MZ 

a v spolupráci s nimi dopracujeme prehľadný systém odmeňovania. 

Prostredníctvom hodnotiacich rozhovorov s pracovníkmi chceme včas 

odhaľovať nedostatky v personálnej práci a následne sa „rozlúčiť“ s pracovníkmi, 

ktorí nezdieľajú hodnotový systém. 
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Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa 

budú prideľovať na základe: 

 Pozorovania (hospitácie). 

 Rozhovoru. 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, 

didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť 

prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.). 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa. 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom 

školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie  

a „otvorené hodiny“). 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi. 

 

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. 

 

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, vrátane návrhov a opatrení. 

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie. 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi. 

 Prostredie – klímu školy. 

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania. 

 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. 
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Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 Dotazníky pre žiakov a rodičov. 

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach. 

 SWOT analýza. 
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IV. Školský učebný plán 

Rámcový (štátny) a školský učebný plán – inovovaný od šk. r. 2020/2021 

Primárne vzdelávanie - ISCED 1 

Ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Vzdelávacia oblasť Predmet ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a  literatúra 9 0 8 0 7 0 7 0 

Anglický  jazyk 0 1 0 2 3 0 3 0 

Matematika  a práca s informáciami 
Matematika 4 0 4 0 4 0 4 0 

Informatika 0 0 0 0 1 0 1 0 

Človek a príroda 
Prvouka 1 0 2 0 0 0 0 0 

Prírodoveda 0 0 0 0 1 1 2 0 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 0 0 0 0 1 0 2 0 

Človek a hodnoty 
Etická v. /Náboženská v. 1 0 1 0 1 0 1 0 

Etika 0 1 0 1 0 1 0 1 

Človek a  svet práce Pracovné vyučovanie 0 0 0 0 1 0 1 0 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 0 2 0 1 0 1 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 0 2 0 2 0 

Spolu povinná časť (štátom určené minimum) 20 20 23 25 

Disponibilné hodiny (prerozdelené podľa podmienok a potrieb školy) 2 3 2 1 

Spolu za stupeň vzdelania ISCED 1  (povinná  časť + disponibilné 

hodiny) 
22 23 25 26 
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Nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2 

Ročník 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Vzdelávacia oblasť Predmet ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a lit. 5 0 5 0 4 1 5 0 5 0 

Anglický  jazyk 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 

Matematika  a práca 

s informáciami 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 5 0 

Informatika 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Človek a príroda 

 

Fyzika 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 

Chémia 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 

Biológia 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 

Geografia 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

Občianska náuka 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

 Regionálna výchova 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Človek a hodnoty Etická v./Náboženská v. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Človek a  svet práce 

Technika  1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Technické praktiká / 

druhý cudzí jazyk 
0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Zdravie a pohyb Telesná a športová  v. 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

Spolu povinná časť (štátom určené minimum) 24 25 26 27 25 

Disponibilné hodiny  3 4 4 3 5 
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Spolu za stupeň vzdelania ISCED 2 27 29 30 30 30 

Pokyny k učebnému plánu (všeobecne):* 

Tabuľka učebného plánu je zostavená tak, aby bolo možné porovnať štátny vzdelávací program – ďalej ŠVP (povinné štátom 

určené minimum) a školský vzdelávací program – ďalej ŠkVP (hodinovú dotáciu povinných predmetov a zavedenie vlastných 

predmetov). 

1. Štátny vzdelávací program je vyznačený žltou  a školský vzdelávací program modrou farbou. 
Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 1. a 2. ročníka nesmie byť  vyšší ako 23, pre žiakov 3. a 4. ročníka 
nesmie byť vyšší ako 26.  
Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 30, pre žiakov 7., 8. a 9. 
ročníka nesmie byť vyšší ako 34. 

Pri zostavovaní učebného plánu ŠkVP sme zohľadňovali: 
 súlad so ŠVP a jeho pokyny, 
 potreby súčasnej doby, 
 ciele vzdelávania podľa ŠkVP, 
 materiálne podmienky, organizačné a personálne možnosti školy. 

 

2. Ako prvý povinný cudzí jazyk  sa budú žiaci učiť anglický jazyk. Škola v rámci voliteľných hodín ponúka žiakom 7. – 9. 
ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka, pričom si žiaci vyberú ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk alebo ruský jazyk.  

3. Ako alternatívu k vyučovaniu druhého cudzieho jazyka škola ponúka vlastný predmet ŠkVP Technické praktiká. Žiaci, ktorí 
neprejavia záujem o vyučovanie druhého cudzieho jazyka si vyberú predmet Technické praktiká. 

 
4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie na skupiny budeme realizovať 

v zmysle platnej legislatívy v predmetoch náboženská výchova, etická výchova, informatika, cudzie jazyky, technika. 
 

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, 
napr. vyučovacie bloky. 
 

                                                      
* Poznámky k učebnému plánu sa budú priebežne dopĺňať. 
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6. Disponibilné  hodiny využije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. 

 

 Na úrovni primárneho vzdelávania – ISCED1: 

1. Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sme využili disponibilné hodiny  na prvé oboznámenie sa s prvým 
cudzím jazykom vyučovaním Anglického jazyka už v1. a  2. ročníku. Žiaci sa hravou formou oboznámia  
so základnou slovnou zásobou a výslovnosťou v inej ako materinskej reči. 

2. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sme posilnili disponibilnými hodinami vyučovanie predmetu Prírodoveda 
v 3. ročníku. Obsah a rozsah učiva bude nezmenený, získaná časová dotácia sa využije na upevňovanie učiva 
prostredníctvom zážitkových foriem učenia (vychádzky do prírody, pozorovania, pokusy...).  

3. Do vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sme zaradili vlastný predmet Etika, ktorý sme zaviedli v 1. až 4. ročníku  
v rozsahu 1 hodina týždenne. V  rámci vyučovania predmetu Etika napĺňame obsah prierezových tematík  
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 a Finančná gramotnosť. 

 Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania - ISCED2:  

1. Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sme posilnili vyučovanie predmetu Slovenský jazyk v  7. ročníku 

v rozsahu 1 hodina týždenne. Hodiny využijeme na rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností, upevnenie 

a precvičenie učiva a zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti. Vyučovanie Anglického jazyka v 5. a  6. ročníku 

posilňujeme 1 hodinou týždenne. V rámci voliteľných hodín ponúkame  žiakom 7. – 9. ročníka vyučovanie druhého 

cudzieho jazyka, ktorý dotujeme v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne. Žiak si môže ako druhý cudzí jazyk vybrať 

vyučovanie Nemeckého jazyka alebo Ruského jazyka. V prípade nezáujmu o druhý cudzí jazyk si žiak vyberie 

predmet Technické praktiká.  

2. Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sme obsah predmetu Technika rozšírili o vlastný predmet Technické 

praktiká, ktorý si žiaci 7. – 9. ročníka môžu vybrať ako alternatívu k vyučovaniu druhého cudzieho jazyka.  

3. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sme posilnili o 1 disponibilnú hodinu vyučovanie Fyziky a Biológie  v  9. 
ročníku. Získaná časová dotácia sa využije na prehĺbenie vedomostí, upevňovanie učiva prostredníctvom zážitkových 
foriem učenia (vychádzky do prírody, pozorovania, pokusy...). 
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4. Vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sme posilnili o disponibilné hodiny vyučovanie predmetu Dejepis  
v 6.  ročníku a Geografia v 6. ročníku. V 5. ročníku odučíme zavedením predmetu Regionálna výchova prierezovú 
tematiku regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať 
u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 
a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Predmet vyučujeme v rozsahu 1 hodina týždenne. 

5. Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami posilňujeme vyučovanie predmetu Matematika v 5. až 8 
ročníku a predmetu Informatika v 9. ročníku. Časová dotácia bude využitá na riešenie rozširujúcich a zaujímavých 
úloh s možnosťou aplikácie do bežného života, na uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem práce a na individuálny 
prístup učiteľa k žiakom. 


