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1. Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1 Veľkosť školy 

 

 

Škola je neplnoorganizovaná. Výučba prebieha v jednosmennej prevádzke. Vznikla 

1.9.2015 ako jediná škola v obci Kechnec.  

  

Súčasný počet žiakov je 70,  všetci sú žiakmi na l. stupni . Priemerný počet žiakov na 

jednu triedu je 14 žiakov.  

Škola má 5  tried / 5 tried  ISCED 1, ./  

 Počet tried podľa ročníkov:  

  

1. ročník – 2 triedy   

  

2. ročník – 1 trieda   

  

3. ročník – 1 trieda  

 

4. ročník – 1 trieda 

  

 

1.2 Charakteristika žiakov   
  

Naša škola je už od školského roku 2015/2016 zameraná na moderné  vyučovanie. 

Začínalo sa s jednou triedou prvého ročníka. Škola je podporovaná Microsoftom. Žiaci na 

vyučovaní  používajú tablety. V súčasnosti vyučujeme v troch triedach. Na vyučovaní 

používame prvky Clil.  

  Výučbu cudzieho jazyka realizujeme už od 1. ročníka. . Z tohto dôvodu našu školu 

navštevujú nielen žiaci z nášho obvodu, ale aj žiaci z okolitých obcí.  

  

Škola pripravuje žiakov pre život v 21. storočí.  

Naším princípom je: 

• učiť žiakov kriticky a tvorivo myslieť   

• rozvíjať u žiakov schopnosť   komunikovať v AJ. 

• odstraňovať bariéry rasovej, sociálnej a náboženskej diskriminácie   

• pohotovo, rýchlo a účinne riešiť problémy v kolektíve žiakov a učiteľov   

  



1.3 Charakteristika pedagogického zboru  
  

  

Pedagogický zbor tvorí 6 pedagógov a 2  vychovávateľky ŠKD. Všetci spĺňajú 

pedagogickú a odbornú spôsobilosť a svoju prácu vykonávajú zodpovedne a na vysokej 

profesionálnej úrovni.  

  

Všetci učitelia si rozširujú svoje vzdelanie a zúčastňujú sa jednorazového a priebežného 

vzdelávania v mnohých vzdelávacích inštitúciách. Ako školenia Microsoftu, Moja prvá 

škola, MPC. 

 

 

Škola úzko spolupracuje s MŠ Kechnec a obecným úradom Kechnec.  

 

 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania  
   

  

Do tried 1 ročníka prijímame žiakov podľa pokynov zriaďovateľa. Prednostne prijímame 

žiakov z obce a žiakov, ktorí navštevovali MŠ v Kechneci. Do všetkých ročníkov prijímame 

aj žiakov z iných obvodov na základe žiadosti rodičov a organizačných možností školy.  

 

1.5 Dlhodobé projekty: 
Škola je zapojená do týchto dlhodobých projektov: Kozmix- Malá finančná akadémia ( 

projekt finančnej gramotnosti pre žiakov prvého stupňa), Misia modrá planéta ( projekt 

environmentálnej  výchovy pre žiakov 3. a 4.  ročníka), Ornamentálna mapa Slovenska ( 

projekt regionálnej a tradičnej ľudovej  kultúry) 

 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, Rady školy a 

osobných stretnutí. Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia Ako: Deň 

otvorených dverí, Mediálna výchova, Deň úcty k starším, Mikulášska besiedka, Vianočná 

akadémia, Skype-T-hon workshopy, Letná škola predškoláka 

  

Rodičia sponzorsky prispievajú na kancelárske potreby /venovali škole drevené palety 

z ktorých vyrobili sedačky stoly do školskej knižnice, zánovný nábytok, koberce/ 

Rada školy je zostavená podľa platných zákonných noriem a zasadá 4 x ročne. Triedne 

aktívy rodičovského združenia sa konajú 5 x ročne.  

Škola intenzívne spolupracuje s MŠ sídliacou v obci Kechnec.   



 

1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy  
  

  

Škola má 5 tried. Má zriadenú multifunkčnú  učebňu, súčasťou ktorej je  jedna z tried, 

každá z miestností je  s prístupom na internet /  3 interaktívne tabule a 20 tabletov......../  

  

Na vyučovanie telesnej výchovy slúži multifunkčná učebňa, obecné multifunkčné ihrisko 

a obecný futbalový štadión. Priestory obce sú nám plne k dispozícii.  

 Technický   stav   učební je vynikajúci. Všetko zariadenie je nové a udržiavané. Sociálne 

zariadenia sú nové. Škola disponuje bezbariérovým prístupom do budovy, ako aj 

bezbariérovým prístupom na toaletu. Každý žiak má pridelenú šatňovú skrinku. Triedy sú 

pekne vymaľované.  

  

Škola učebnice, učebné pomôcky  a materiály dopĺňa priebežne.   

 Triedy  sú    vybavené  novým  žiackym  nábytkom ,  /žiacke  lavice a stoličky, stoly  a 

stoličky  pre  učiteľov- taktiež dopĺňané priebežne/, interaktívnymi alebo keramickými 

tabuľami.. 

 

V rámci    úspešných    projektov    a    sponzorov    sme    získali  tablety,   interaktívne    

tabule, fotoaparát a kameru.    

Škola zabezpečuje prevádzku školského klubu detí v 2 oddeleniach ŠKD. V nich sa 

realizuje  záujmová činnosť   žiakov  v   popoludňajších   hodinách.   Na   základe 

požiadaviek   rodičov   poskytuje   pobyt deťom v ŠKD  ráno od 6. 50 – 7.45 hod./ranná 

služba ŠKD/ a popoludní do 17.00 hod.  

Priestorové zázemie školy dopĺňa: riaditeľňa, denná miestnosť pre učiteľa. Okolie školy je 

krásne upravené podľa ročných období vhodnou výsadbou, alebo výzdobou, o ktorú  sa stará 

obec.  

Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorá pripravuje obedy pre žiakov školy a žiakov 

materskej školy. Chutne pripravovanú zdravú a pestrú stravu podľa noriem poskytujeme so 

súhlasom zriaďovateľa aj cudzím stravníkom.  

1.8 Škola ako životný priestor  
  

Našou snahou je, aby žiaci trávili pobyt v škole v útulnom, príjemnom a čistom prostredí. 

Triedni učitelia sa spolu so žiakmi starajú o pridelenú triedu. Priestory chodieb sú pravidelne 

skrášľované žiackymi prácami.  



Rodičia majú prehľad o ponuke všetkých záujmových útvarov, ktoré škola poskytuje. 

Celková výzdoba školy je tematicky zameraná na ročné obdobia a priebežne inovovaná. V 

rámci humanizácie školského prostredia a priaznivej školskej klímy sme upustili od 

klasického zvonenia. Učiteľ podľa uváženia upravuje dĺžku vyučovacích hodín a prestávok. 

Počas veľkých prestávok je žiakom  k dispozícií školský dvor a multifunkčná učebňa. Žiaci 

počas voľna môžu využívať aj školskú knižnicu.  

  

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní  
  

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce aj z pohľadu Pracovnej zdravotnej 

služby,  

ktorá vykonala kontrolu.  

  

Pravidelne na začiatku každého školského roka, ale aj počas celého roka podľa udalosti, 

sú žiaci a všetci zamestnanci školy a rodičia poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v škole.  

  

Zamestnanci absolvujú raz za 2 roky pravidelné školenia o Bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a proti požiarom. Komisia BOZP kontroluje raz ročne podmienky bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci. V zmysle zákona sa vykonávajú pravidelné revízie elektrického a 

plynového zariadenia, bleskozvodov, telocvičného náradia a ďalších strojov a zariadení 

školy. Podľa výsledkov odstraňujeme zistené nedostatky.  

  

Zabezpečujeme aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorujeme 

správanie žiakov a v prípade podozrenia z týrania, šikanovania a drogových závislostí 

operatívne riešime problémy v súčinnosti s rodičmi, CPPPaP , ÚPSVaR a políciou.  

 Vo vnútornom poriadku školy pre žiakov sú stanovené práva a povinnosti žiakov, osobitne 

sú určené  

povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia na vyučovaní a na školských akciách.  

  

Pred uskutočnením plánovaných podujatí /školské výlety, exkurzie, lyžiarsky výcvik, ŠvP 

a plavecký výcvik/ sú žiaci oboznamovaní so špecifickými zásadami bezpečnosti.  

  



2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  
  

 

Od vzniku našej školy sa zameriavame na výučbu pomocou moderných technológii.   

Žiaci využívajú tablety nie len na hodinách informatickej výchovy, ale pravidelne na 

všetkých vyučovacích predmetoch.  

Od vzniku našej školy sa sústreďujeme na vyučovanie anglického jazyka. Učenie 

cudzieho jazyka sa vykonáva v malých skupinách po cca 10 žiakov. Z dôvodu individuálnej 

starostlivosti a zefektívnenie vyučovacieho procesu. Na rôznych vyučovacích predmetoch 

využívame prvky Clil. Naším cieľom je, aby žiaci našej školy vedeli plynulo komunikovať 

v AJ.  

 

 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov, 

pestujeme ich kultivovaný ústny a písomný prejav, oboznamujeme ich s najnovšími 

technológiami v oblasti IKT, rozvíjame u žiakov sociálne, kultúrne, občianske a 

podnikateľské kompetencie. Vedieme našich absolventov k celoživotnému učeniu sa a 

systematickému získavaniu poznatkov, vedomostí a schopností.  

Multikultúrny svet si vyžaduje mladých ľudí, ktorí sa dokážu občiansky začleniť a 

profesionálne uplatniť v ktorejkoľvek spoločnosti. Ako členský štát EÚ máme záujem 

pripraviť kreatívnych, mysliacich, samostatných, tvorivých a všestranne rozvinutých 

absolventov s demokratickými a humanistickými hodnotami.  

2.1  Pedagogický princíp školy  
  

Ciele výchovy a vzdelávania:  

  

• zabezpečiť kvalifikovanú výučbu cudzích jazykov 

  

• zvyšovať podiel komunikatívnej zložky vo výučbe CJ   

  

• zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej práce v jednotlivých stupeňoch vzdelania a 

pripraviť pre život všestranne vzdelaného človeka   

  

• zlepšovať vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a informovanosť medzi školou a 

rodičmi   

  

• profil absolventa je odrazom zamerania školy /učiť sa pre život, schopnosť riešiť 

životné situácie,  

vedomosti uplatniť v praxi, získané znalosti rozvíjať pre všeobecný pokrok/   



  

• zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní   

  

Ďalšie ciele:  

  

• posilniť úlohu a motiváciu učiteľov   

  

• podporovať odborný a profesijný rast učiteľov   

  

• formovať osobnosť a záujmy žiaka   

  

• podporovať tvorivosť a emocionálnu   inteligenciu žiakov   

  

• vytvárať podmienky pre rozvoj nadania a talentu žiakov   

  

• formovať hodnotový systém žiakov   

  

• viesť žiakov ku kritickému, tvorivému, konštruktívnemu a logickému mysleniu a 

schopnosti analyzovať, zovšeobecňovať, triediť , hodnotiť a sumarizovať   

  

• naučiť žiakov pracovať v tíme, rešpektovať jeden druhého a komunikovať navzájom   

  

• vyhľadávať   informácie, vedieť ich triediť, kategorizovať, spracovať a správne 

využívať   

 

• vytvárať dobré medziľudské vzťahy,  dobrú   pracovnú  klímu, vzájomnú úctu a  

toleranciu  vo vzťahoch  žiak – žiak,   žiak –učiteľ   a   učiteľ - učiteľ  

  

• vo vyučovacom procese zaviesť a uplatňovať nové formy a metódy práce   

  

• zapojiť sa do ďalších medzinárodných   projektov   

  

• zintenzívniť spoluprácu s rodičmi, obecným úradom Kechnec a  materskou školou 

 

2.2  Zameranie školy a stupeň vzdelania  
 

 Naša škola ešte nemá dlhú tradíciu. Funguje tretí školský rok, ale už si našla pevné 

miesto v povedomí obyvateľov obce aj okolitých obcí. Záujem študovať na našej škole je 

značný.   Každoročne  naši  žiaci  dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.  

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. 



2.3 Stupeň vzdelania  
  

ISCED 1  

  

Program primárneho vzdelávania (1. stupeň a základnej školy) má zabezpečiť hladký 

prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie 

prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného 

poznania.  

 Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú 

rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci 

akademický a sociálny úspech.  

  

Program  je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní 

nových skúseností z pozorovania  a  zažitia  aktivít  a udalostí,  ktoré  sú  spojené  so 

životom   dieťaťa  a s  jeho  bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.   

V   tomto  veku  je  pre  žiakov  dôležitá možnosť  získať  vlastnými  aktivitami  bohaté  

skúsenosti  a  zážitky prostredníctvom hry a učenia sa v skupine rovesníkov. Osobitne 

významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa 

prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo tvorí základ pre rozvoj gramotnosti.  

  

Základom je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a 

tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj 

ich osobnosti.  

  

Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v 

skupine, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej 

skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty.  

  

Vzdelávanie   na   prvom   stupni   je   organizované tematicky   s prirodzeným   

začlenením   integrovaných predmetových   prvkov.    

  

Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 

(zdravotných, sociálnych a učebných) a rozpoznanie, resp. podchytenie špecifických potrieb, 

záujmov a schopností (vrátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je podchytenie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (včasná depistáž, diagnostika a korekcia 

prípadných znevýhodnení).  

Vo štvrtom ročníku sa nachádza žiak so špeciálnymi výchovno  - vzdelávacími potrebami. 

Žiak bol diagnostikovaný a v škole nachádza jeho pedagogická dokumentácia. Je začlenený od 

druhého polroka tretieho ročníka.  



 

 

Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh a založené 

prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať 

možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho 

rozvoju.  

 

2. 4  Ciele vzdelania  
  

  

2.4.1  Ciele primárneho vzdelávania  

  

Primárne  vzdelávanie  poskytuje  východiskovú  bázu  pre  postupné  rozvíjanie  

kľúčových  spôsobilostí  

  

(kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich 

cieľov:  

   

  

- poskytnúť  žiakom  bohaté  možnosti  vedeného skúmania  ich  najbližšieho  

kultúrneho  a  prírodného  prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a 

záujem skúmať svoje okolie    

- umožniť   žiakom   spoznávať   svoje   vlastné   schopnosti   a rozvojové   možnosti   a   

osvojiť   si   základy  spôsobilosti učiť sa učiť  a poznávať seba samého          

- podporovať   kognitívne   procesy   a   spôsobilosti   žiakov   kriticky  a tvorivo 

myslieť   prostredníctvom 

   získavaním vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov    

    

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

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

sebareflexie      

- podporovať   rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych  spôsobilostí,   najmä  

otvorene  vstupovať  do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu 

vnímavosť  a citlivosť  k spolužiakom, učiteľom, rodičom a k svojmu širšiemu kultúrnemu 

   a prírodnému okoliu                       



  

- viesť žiakov k tolerancii   a k akceptovaniu iných ľudí a   k pestovaniu   duchovno-

kultúrnych hodnôt  

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

zodpovednosť  za  svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.    

  

  

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové 

spôsobilosti ( kombinácie  

vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne 

dosiahnuteľná.  

  

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové kompetencie 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, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske 

spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej 

kultúry.  

  

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v 

predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa 

dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti potrebuje 

každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj osobnosti, na aktívne 

občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce.  

  

Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových 

spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského 

systému. Kľúčové spôsobilosti sú viacúčelové, 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   vzdelávania.  

  

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

výučby,  podnetné  sociálno -emočné prostredie školy a programové aktivity uskutočňované 

v škole ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej   činnosti.      



.  

 

 

2.5  Profil absolventa  
  

2.5.1. Profil absolventa primárneho stupňa  

  

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu 4. ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je 

vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania ďalej pokračuje na nadväzujúcom 

stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.  

  

 Absolvent  primárneho  vzdelávania  našej  školy  dosiahne  kľúčové  spôsobilosti,  ktoré  

tvoria  základ  pre ďalšie vzdelávania žiaka:  

• komunikačná spôsobilosť  

- súvislé sa vyjadrovať   ústnou a písomnou formou v materinskom a cudzom jazyku  

- pracovať   s textom a čítať s porozumením v materinskom a cudzom jazyku  

  

- vyjadrovať svoje názory a prijímať názory druhých, byť tolerantný   

  

- vytvárať dobré vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi   

  

- primerane reagovať na formy verbálnej a neverbálnej komunikácie   

  

- v cudzích jazykoch okrem porozumenia hovorového textu vedieť tvoriť texty o 

bežných životných situáciách   

  

- oboznamovať   sa, uznávať a rešpektovať kultúru iných národov  

  

- využívať dramatizáciu textov v slovenskom a cudzom jazyku   

  

  

• matematická spôsobilosť   

  

- zvládnuť základy numerického počítania   

  

- rozvíjať základy matematického,   logického a   priestorového  myslenia  

  

- efektívne používať modely a vzorce, algoritmy   

  

- ovládať základy práce s rysovacími potrebami   



  

  

• informačná a komunikačná spôsobilosť   

  

- naučiť žiakov pracovať s informáciami a internetom   

  

- vedieť vyhľadávať, triediť, používať a porovnávať informácie   

  

- zvládnuť základy počítačových aplikácií   

  

- využívať komunikačné technológie   v národnej, ale aj v medzinárodnej spolupráci  

  

- pracovať s edukačnými programami   

  

- získať základy algoritmického myslenia   

  

- vedieť o rizikách spojených s využívaním internetu   

  

• spôsobilosť  učiť sa učiť   

  

- pochopiť obsah textu a jeho podstatu   

- osvojiť si techniky učenia   

  

- rozvíjať schopnosť objavovať nové poznatky, hľadať na odpovede, systematizovať 

ich a chápať ich vo vzájomnej súvislosti   

  

- získavať trvalé vedomosti učením v systéme a v asociáciách   

  

- viesť žiakov k zodpovednosti a vytrvalosti  pri riešení problémov  a pri osvojovaní 

vedomostí  

- vedieť využiť získané vedomosti, schopnosti a skúsenosti   v praxi   

  

- viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu a vytvárať pozitívny vzťah k učeniu a 

poznávaniu   

  

  

• spôsobilosť riešiť problémy   

  

- dodržiavať a rešpektovať všeobecné pravidlá   

  

- vedieť riešiť problémové situácie   a konflikty primeraným spôsobom  

  

- nachádzať rôzne možnosti riešenia problému, overiť ich správnosť a aplikovať ich v 

podobných životných situáciách   

  



- mať snahu zmeniť svoje postoje a prijať zmeny   

  

  

• osobné, sociálne a občianske spôsobilosti   

  

- rozvíjať osobnosť žiakov   

  

- využiť podnetnú motiváciu na rozvoj tvorivosti, záujmov a talentu   

  

- pestovať pozitívny vzťah k sebe samému, podporovať sebadôveru, sebaúctu a vlastné 

sebavedomie   

  

- viesť k zodpovednosti za svoje zdravie, činy a rozhodnutia pri uvedomení si svojich 

práv a povinností   

  

- naučiť žiakov pracovať v tíme, prijímať zodpovednosť za druhého, rešpektovať 

nápady a názory  

iných pri spoločnej práci   

  

- viesť žiakov k: čestnosti, zodpovednosti, spolupatričnosti, tolerancii, úcte k 

spolužiakom a  

dospelým, k pomoci druhým   

  

- vytvárať dobrú klímu v triede a v škole a svojim konaním prispieť k pozitívnym 

medziľudským vzťahom   

  

- viesť žiakov k hrdosti na svoju školu, rodinu, región, mesto a vlasť   

  

  

• spôsobilosť vnímať a chápať kultúru   

  

- vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích prostriedkov   

  

- osvojiť si rôzne druhy umenia, ich nástroje a vyjadrovacie prostriedky   

  

- chápať umenie ako neoddeliteľnú súčasť kultúrne vyspelého človeka   

  

- poznať kultúru, históriu a ľudové tradície národa   

  

- zoznamovať sa a rešpektovať kultúry iných národov a etník   

  

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

  



- používať a ovládať pravidlá spoločenského správania a kultúrne sa správať   

  

- poznaním kultúr iných národov budovať kladný postoj k ostatným národom a 

národnostiam   

 

  2.6 Pedagogické stratégie  

  

Vyučovacie stratégie, metódy a formy práce zameriavame na splnenie našich základných 

cieľov, na rozvíjanie a dosiahnutie kľúčových spôsobilostí a kompetencií žiakov.  

  

Dôraz kladieme na vhodný výber vyučovacích metód, zásad a foriem. Teoretické 

poznatky a znalosti sa snažíme spájať s praxou, v ktorej žiaci rozvíjajú rozmanité zručnosti a 

schopnosti. Našou prioritou je rozvíjať aj morálny profil absolventa školy.  

  

Zameriavame sa na výučbu cudzích jazykov, a preto vo vyučovacom procese používame 

prvky Clil .  

  

Naši pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú rôznych foriem vzdelávania, na ktorých 

získavajú najnovšie informácie o metódach, formách a spôsoboch vyučovania. Vedú žiakov k 

samostatnej práci, zodpovednosti, pravidelnej príprave, zapájajú ich do projektov a učia ich 

vedieť sa učiť a vzdelávať sa celý život.      

 V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívame všetky efektívne   a netradičné 

vyučovacie   metódy a formy práce:     

- slovné,  demonštračné,  praktické, problémové,  reproduktívne,  tvorivé,  /asociačné,  

brainstorming,/,  integrované, skupinové,  individuálne,  motivačné,  situačné,  diagnostické, 

projektové  vyučovanie,  hranie  rolí,  dramatizáciu,  samostatnú  prácu,    blokové  

vyučovanie,  IKT,  logické  postupy  /  indukciu,  dedukciu,  analýzu  a  syntézu/,  interakčné  

/  výklad,  prednáška,  diskusia,  experimentovanie,  referáty,  úvahy /.     

  

- Realizujeme vyučovanie v rôznom prostredí, pravidelne organizujeme účelové kurzy 

a didaktické hry, aktivity,  besedy,  súťaže  a  projekty,  ktoré  zefektívňujú  výučbu  

prepojením  viacerých predmetov  so začlenením   prierezových   tém   a   vedú   k   zníženiu   

záťaže   žiakov.   Každoročne   realizujeme   Dni otvorených dverí pre rodičov, priateľov, 

učiteľov a deti predškolských zariadení. Otvorenými hodinami im umožňujeme spoznať 

najnovšie metódy a formy práce našich pedagógov.   

  

Osobitnú pozornosť a individuálny prístup venujeme deťom so špeciálnymi výchovnými 

potrebami a žiakom s výchovno-vzdelávacími potrebami / individuálne integrovaní žiaci , 

žiaci špeciálnej triedy a slabo prospievajúci/.  



 

 2. 7 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami  

  

Žiak so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami je žiak, pre ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Špeciálne výchovno – 

vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovnej prevencie a 

poradenstva.  

Metódy a formy práce so žiakom so ŠVVP 

Učivo je žiakovi poskytované tak, aby bolo ľahko zrozumiteľné. Žiak nemá redukciu 

obsahu vzdelávania. Pracuje spolu s ostatnými žiakmi v triede, odpovedá, rieši úlohy ako 

ostatní žiaci. Dostáva diferencované úlohy podľa svojich schopností. Častejšie dostáva úlohy 

na priraďovanie, úlohy so zjednodušeným zadaním pre lepšie pochopenie. Ak pracuje 

v skupine učiteľ mu prideľuje úlohu, ktorú má vykonať. Ak trieda pracuje vo dvojiciach, žiak 

pracuje s učiteľom na diferencovanej úlohe. Učiteľ uplatňuje individuálny prístup s cieľom 

dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu práce.  

Vytvárame   dobrú   pracovnú   klímu   medzi   žiakmi, učiteľmi a   rodičmi 

demokratickým   prístupom, toleranciou, operatívnym   riešením problémov, rešpektovaním 

osobnosti a   celkovou   humanizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu.    

Špeciálnou   výchovno   –   vzdelávacou   potrebou   je   požiadavka   na   úpravu   

podmienok   vo   výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby 

vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne 

znevýhodnenom prostredí.  

  

Zohľadnenie potrieb zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj 

schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti  

 

V súčasnosti evidujeme jedného žiaka  so špeciálno-pedagogickými vzdelávacími 

potrebami: 

• I. stupeň   –  1 žiak  

 

Žiak so špeciálnymi  výchovno– vzdelávacími potrebami je:  

  

1.)   žiak so zdravotným znevýhodnením  

  

a) je vzdelávaný v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia:   

  



- má zabezpečený odborný prístup špeciálnou pedagogičkou   

  

- má včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú a medicínsku diagnostiku   

  

- na výučbu sa používajú špeciálne metódy  a formy vyučovania  

  

- využíva sa špecifický prístup v hodnotení výsledkov žiaka   

  

- je v triede s nižším počtom žiakov   

  

b) žiak je vzdelávaný v bežnej triede:   

  

- má zabezpečenú špeciálnopedagogickú, psychologickú a medicínsku    diagnostiku  

  

- má vypracovaný individuálny výchovno – vzdelávací program, ktorý vypracúvava 

výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom a vyučujúcimi pedagógmi za pomoci 

špeciálneho pedagóga, prípadne znížený týždenný počet vyučovacích hodín  

  

- po roku, prípadne dvoch sa diagnostika zopakuje a individuálno - vzdelávací program 

buď pokračuje alebo sa zruší  

  

- riaditeľ školy pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečuje systematickú 

spoluprácu školy so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva a kontroluje 

dodržiavanie individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu  

- ak je žiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo 

viacerých predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu úpravu učebných osnov  

  

Žiaci so zdravotným znevýhodnením začlenení v základnej škole sú hodnotení podľa 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – § 55 ods. 4 Zákona 

č. 245/2008 Z.z. a prílohy č. 2 k uvedenému MP.  

  

Podmienky integrácie žiaka 

V súčasnosti nie je potrebné vytvárať nie je potrebné vytvárať podmienky pre vyučovanie 

špecifických predmetov. Žiak momentálne nie je v opatere logopéda. V predškolskom veku 

mal problémy s vyslovovaním hlások l a r, ale s rozvojom reči momentálne nemá problémy 

s výslovnosťou. Nemá prideleného asistenta učiteľa, ani iného pedagogického asistenta.  



Materiálno  - technické podmienky: žiak sa učí s učebníc ako ostatní žiaci, nepotrebuje 

žiadne špeciálne  učebné texty.  Nevyžaduje sa špeciálna úprava triedy, žiak sedí v prvej lavici 

bezprostredne pri učiteľovi.  

   

 

2.8 . Začlenenie prierezových tém   

  

PRIEREZOVÉ TÉMY sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne 

problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj 

na prehĺbenie základného učiva a zdôraznenie aplikačného charakteru. Majú prispieť k tomu, 

aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty a rozhodovanie.  

  

Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov 

a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií (spôsobilostí) 

žiakov. Vyučujú sa v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo formou kurzov, prípadne 

samostatného voliteľného predmetu.  

 

  

PRIEREZOVÉ TÉMY PRECHÁDZAJÚCE OBLASŤ AMI 

VZDELÁVANIA  

  

Prierezové témy  

OSOBNOSTNÝ   A  SOCIÁLNY ROZVOJ  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

TVORBA PROJEKTU A  PREZENTAČ NÉ ZRUČ NOSTI  

 



Prierezové  témy  sú  začlenené  do výchovno-vzdelávacieho  procesu všetkých  

predmetov  a sú  uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.              

  

 

učebný plán – variant 1      

  

Vzdelávacia oblasť  Predmet 4. ročník 

Jazyk a komunikácia  

slovenský jazyk a  literatúra  6 + 2 

prvý cudzí jazyk 3 + 1 

anglický jazyk    

  prvý cudzí jazyk   

Príroda a spoločnosť  
prírodoveda 1 +1  

vlastiveda  1 

      

Človek a hodnoty   etická výchova /náboženská výchova 1 

Matematika  a práca 

s informáciami 

matematika 
  

3 + 1 

informatická výchova 1 

Človek a  svet práce  pracovné vyučovanie  1 

Umenie a kultúra  

výtvarná výchova  

  

1 

  

hudobná výchova  
  

1 

výchova umením   

Zdravie a pohyb  telesná výchova  
  

2 

Spolu povinná časť   21 

Voliteľné hodiny   5 

Spolu : povinná  časť + 

voliteľné hodiny  
  26 

   

                         

  



   3.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  
   

  

3.1 Vnútorný systém hodnotenia kvality práce školy zameriame na 3 

oblasti:  
  

1. Hodnotenie žiakov   

  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov   

  

3. Hodnotenie školy   

  

  

3.2   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 a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  

   

Žiakov hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov platného 

od 1. mája 2011 vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole sa 

riadi podľa § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. a prílohy č. 2 k Metodickému pokynu č. 

22/2011.  

  

  

Po prerokovaní na pedagogickej rade dňa a 27. 8. 2016 na návrh pedagogickej rady 

riaditeľka školy schválila klasifikáciu známkou ako formu hodnotenia vo všetkých 

ročníkoch ZŠ a vo všetkých predmetoch s výnimkou výchov , náboženskej a etickej 

výchovy.  

 Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia 

výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.  

  

Cieľom hodnotenia je:  

  

- konštatovanie úrovne stavu vedomostí a poznatkov, zručností a návykov   

  



- odlíšenie hodnotenia vedomostí od hodnotenia správania   

  

- zohľadnenie učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami   

  

- prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami   

  

- vyvolať pocit úspechu u žiakov   

    

  

Spôsoby vykonávania kontroly:  

- polročné a koncoročné testy pre žiakov vypracované metodickými orgánmi na 

škole   

  

- pravidelné ústne a písomné odpovede žiakov / po tematických celkoch   

  

- príprava a hodnotenie projektov   

  

- celoročná aktivita   a práca žiakov   

 

3.3  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov   
  

Pri hodnotení zamestnancov sa zameriavame na porovnávanie požiadaviek pracovných 

činností a spôsobilostí s ich vykonanou prácou.  

  

Vedúci zamestnanec posudzuje:  

  

− pracovný  výkon  zamestnancov a  kvalitu  práce,     rozoznáva  ich  pozitívne  a  

negatívne  stránky,  spolurozhodovanie,   zlepšovanie vzájomných   vzťahov   medzi   

riadiacimi   zamestnancami, medzi  nadriadenými  a  podriadenými,  prácu  jednotlivcov  v  

pracovnom  tíme,  osobný  vzťah  zamestnanca  k  práci,   rešpektovanie      cieľov   školy,   

ústretovosť   zamestnancov,   odhaľovanie   pracovných   rezerv  zamestnancov.     

  

Kritériá na hodnotenie zamestnancov:  

  

- výsledky úrovne práce učiteľa získané pozorovaním a hospitačnou činnosťou, kvalita 

a kvantita pedagogickej práce  

  

- dosiahnuté výsledky žiakov   

  

- pedagogické majstrovstvo, flexibilita, osobnosť učiteľa, schopnosť rozhodovať, 

komunikácia, spolupráca s rodičmi   

  



- ochota ďalej sa vzdelávať , rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti   

  

- využívanie najnovších a inovačných metód, foriem a spôsobov práce   

  

- tvorba projektov, príprava žiakov na   súťaže, olympiády  

  

- vzájomné hodnotenie učiteľov   

  

- spokojnosť žiakov a rodičov s prácou učiteľa   

  

- plnenie stanovených termínov   

     

  

3.4 Hodnotenie prebieha v dvoch rovinách:  
  

  

3.4.1    neformálne hodnotenie  

  

- je hodnotenie v priebehu výkonu práce /nástup na vyučovaciu hodinu, na dozor, na 

pracovisko, správanie k žiakom a rodičom, dodržiavanie pracovného poriadku, vzťah ku 

kolegom, ochota pomôcť druhým a pod./   

  

3.4.2    formálne hodnotenie  

  

- je racionálne a periodické, vykonáva sa pravidelne / výchovno-vzdelávacie výsledky 

žiakov, odborné schopnosti učiteľa , zapájanie sa do súťaží a projektov,   

 pedagogická  dokumentácia,  tvorba  učebných  pomôcok,  ďalšie  vzdelávanie  

učiteľa,  mimoškolská  činnosť, šírenie dobrého mena školy, práca v MZ a PK   a pod./  

  

- hospitačná činnosť, osobný pohovor   

  

- finančné ohodnotenie   pedagógov   

  

  

Spôsoby vykonávania kontroly:  

  

1. hodinová hospitácia   

  

- hospitácia spojená s pred hospitačným rozhovorom s učiteľom: triedna kniha, 

tematické plány prípravy na vyučovanie   

 

  

2. krátka hospitácia   



  

- 10 až 15 minútový  pobyt v triede /atmosféra, pracovná disciplína žiakov a učiteľov/   

  

  

Zameranie kontrolnej činnosti:  

  

A. Vyučovací proces:   * osobnosť učiteľa   

  

* prostredie triedy   

  

* didaktické postupy na dosahovanie cieľov   

  

* používanie alternatívnych prvkov   

  

* činnosť žiakov na vyučovacej hodine   

  

  

B. Písomnosti: * pravidelné kontroly všetkých písomností   a dokumentácie učiteľov   

  

  

C. Prevádzková kontrola      

 

*    dodržiavanie rozvrhu hodín   

  

* ochrana školského majetku a majetku    žiakov  

  

* vykonávanie dozoru na chodbách a v jedálni   

  

* včasný  príchod do zamestnania   

  

* včasný príchod   na vyučovaciu hodinu   

 

3.5   Hodnotenie školy  
  

Cieľom hodnotenia školy je:  

  

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

požiadavky, ktoré sú na nich kladené  

  

- prezentácia výsledkov školy   

  

- konštatovanie úrovne stavu výchovno-vzdelávacieho procesu.   

  

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  



  

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v 

školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti  

  

- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe   

  

- oblasti,   v   ktorých   škola   dosahuje   dobré   výsledky   a   oblasti,   v   ktorých   

škola     dosahuje   slabšie   

  

         -   výsledky, vrátane návrhov a opatrení  

  

−     posúdenie a vytváranie dobrého pracovného prostredia a klímy školy.  

  

Monitorujeme pravidelne:  

  

• Podmienky na vzdelanie   

  

• Spokojnosť rodičov   s vedením školy a učiteľmi   

  

• Prostredie – klíma školy   

  

• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania   

  

• Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   

  

• Dosiahnuté   výchovno-vzdelávacie   výsledky   

  

• Riadiaca činnosť v škole   

  

• Úroveň výsledkov práce školy   

  

  

Kritériom pre nás je:  

  

• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov   

  

• Kvalita výsledkov práce   

  

• Úspešnosť absolventov v prijímaní na stredné školy   

  

  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

  

• Hodnotiace   porady a pedagogické rady   

  



• Dotazníky pre žiakov a rodičov   

  

 

školské portfólio:  

  

 −  web stránka školy a internetová žiacka    

  

 −  spoločné akcie s rodičmi a organizáciami   

  

 − fotografie a videá   /dokumentácia práce školy/   

  

 −  informačné tabule v priestoroch školy   

 

Hodnotením práce školy je každoročne vypracovaná Správa o výchovno-vzdelávacej 

činnosti a jej výsledkoch v príslušnom školskom roku, v ktorej konštatujeme úroveň 

vzdelávania s návrhom opatrení prijatými na odstránenie zistených nedostatkov. Správa je 

prerokovaná na pedagogickej rade, prejednaná Radou školy  a predložená zriaďovateľovi 

našej školy.   

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 


