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Inovovaný Školský vzdelávací program  Motto    

 „Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.“   

                                        Ján Amos Komenský    

Vzdelávací program Stupeň vzdelania ISCED 1   

Dĺžka štúdia:  štyri  roky   

Vyučovací jazyk: slovenský   

Študijná forma – denná    

Druh školy: štátna      

Vzdelávací program Stupeň vzdelania ISCED 2   

                    Dĺžka štúdia:  päť rokov   

Vyučovací jazyk: slovenský   

Študijná forma – denná    

Druh školy: štátna      

   

Predkladateľ: Základná škola Partizánska 362,Nová Ves nad Žitavou   

Názov školy : Základná škola Partizánska 362,Nová Ves nad Žitavou   

 Adresa : Partizánska 362, 95151, Nová Ves nad Žitavou   

 IČO  :37865374   

    

Riaditeľ školy:PaedDr. Mariana Šranková   

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Anita Kozayová   

Ďalšie kontakty: 0377884352, 0917718357 , zsnvnz@gmail.com    

   

   

Zriaďovateľ: Obec   

Názov : Obec Nová Ves nad Žitavou   

Adresa : Nová Ves nad Žitavou 76   

Kontakty 037 7884895   

Foto školy   
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Revidované   01.09.2016   ISCED 2 - zmena počtu vyučovacích hodín, 

dodržaný RUP pre 2. Stupeň  

Revidované   01.09.2016   Zmena počtu pedagógov pre 1. stupeň ZŠ - 

zo troch pedagógov na štyroch   

Revidované   31.08.2017   Doplnenie UO pre 3. a 7. ročník   
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Revidované 01.09.2018 ISCED 2 - zmena počtu vyučovacích hodín, 
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I.   Všeobecná charakteristika školy   

   

1.Charakteristika školy 2.Veľkosť  školy     
   

Vyučovanie v budove Základnej školy v Novej Vsi nad Žitavou (ďalej ZŠ) sa začalo 

07.02.1965, telocvičňa je v prevádzke od 15.11.1966 a budova ŠKD a ZŠS              od 

01.12.1966, s účinnosťou od 01.05.2002 získala škola právnu subjektivitu        a od 

01.07.2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Ves nad Žitavou.    

ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou má právnu subjektivitu. Súčasťou školy je ŠKD a ZŠS. 

Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe:  -    príspevku 

schváleného MŠ SR, doplnkových mimorozpočtových zdrojov (z rozpočtu obce, z 

projektov).   

Je to plno organizovaná škola  s 9 ročníkmi a jedným oddelením ŠKD.   

Škola je umiestnená v jednej budove, ŠKD a ZŠ tvoria samostatnú budovu a telocvičňa  

je umiestnená v samostatnej budove vedľa budovy ZŠ. Budovy školy sa nachádzajú v 

samostatnom areáli vedľa obecného parku na Partizánskej ulici. Škola má dve 

poschodia, je vlastníctvom obce Nová Ves nad Žitavou. V škole sa nachádza 9 tried - 

učební, 1 počítačová učebňa, 1 učebňa pre jazyky, učebňa pre prírodovedné predmety, 

1 dielňa,  Školská knižnica v samostatných priestoroch, kabinety:  

- evidencia učebníc, prírodovedných predmetov, humanitných predmetov, zborovňu, 

riaditeľňa, , kotolňa, miestnosť pre p. upratovačky, sociálne zariadenia, prezuváreň  

Žiaci a zamestnanci školy sa stravujú v Zariadení školského stravovania (objekt je 

umiestnený v areáli školy).   

Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, 

výchovnú a vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.  

Zariadenie školského stravovania: školská kuchyňa      školská jedáleň vonkajšie 

priestory:     - školský dvor  - multifunkčné ihrisko   

- spevnené plochy   

- trávnaté plochy   
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3.Charakteristika žiakov    

   

 Základnú školu navštevuje 77 žiakov. Zoskupenosť žiakov je prevažne z domáceho 

prostredia, vzhľadom na malé možnosti dochádzania žiakov z iných lokalít, v dôsledku 

geografickej polohy obce. Navštevujú žiaci i z obce Chyndice- 5 žiaci , z obce Slepčany 

-3 žiaci  

   

4 .Charakteristika pedagogického zboru   

   

 Počet členov pedagogického zboru je primeraný počtu žiakov tejto základnej školy, 

každoročne ustálený vzhľadom na počet tried 9 triednych učiteľov, jeden člen vedenia 

školy, jedna vychovávateľky a jeden vyučujúci náboženskej výchovy.   

 Pedagogický zbor je stabilizovaný, prevažne ženský. Tvoria ho kvalifikovaní učitelia 

s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou. Väčšina má dlhoročné pedagogické 

skúsenosti a spolu s mladými pedagógmi sa podieľajú na postupnej premene školy. Jej 

základom je systematické vzdelávanie pedagógov. Niektorí pedagógovia majú 

osvedčenie na využívanie informačnokomunikačných technológií na vyučovaní.    

 Kolektív učiteľov je vekovo rôznorodý, všetci sa však snažia zachytávať nové trendy 

vo vyučovaní. Krédom celej školy je najmä kvalita vzdelávania. Počet pedagógov, 

vzhľadom na veľkosť školy, nám umožňuje odučiť väčšinu predmetov odborne 

kvalifikovanými pedagógmi.  Pedagogickí a odborní zamestnanci školy sa zúčastňujú 

ďalšieho vzdelávania podľa potreby a plánu kontinuálneho vzdelávania.   

   

5. Organizácia prijímacieho konania   

   

 Naša základná škola vychádza v ústrety každému rodičovi, ktorý sa rozhodne pre 

vzdelávanie svojho dieťaťa na jej pôde. Zápis do 1. ročníka sa realizuje v zmysle 

Zákona č. 188/2015 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov všeobecne záväzných predpisov a pokynov zriaďovateľa – Obec 

Nová Ves nad Žitavou.   
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 Na základné vzdelávanie do 1.ročníka prijímame deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a 

dosiahli školskú spôsobilosť a o prijatie ktorých požiada na základe zápisu zákonný 

zástupca dieťaťa. Do 1. ročníka výnimočne prijímame i deti, ktoré nedovŕšili šiesty rok 

veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.   

   

6. Dlhodobé, školské a ročníkové projekty   

   

 Projektové vyučovanie, tvorba a prezentácia projektov tvoria súčasť 

výchovnovzdelávacieho procesu veľkej väčšiny predmetov a života školy. Príprava, 

realizácia a výstupy projektov rozvíjajú vo veľkej miere samostatnosť a tvorivosť 

žiakov, ich kritické myslenie, schopnosť komunikácie a vyhľadávania informácií. 

Pozitívnym smerom rozvíjajú citovú a hodnotovú sféru žiakov školy. Žiaci lepšie chápu 

praktický význam učiva, učia sa plánovať si vlastnú prácu, niesť za ňu zodpovednosť a 

prezentovať ju pred publikom spolužiakov, rodičov a pedagógov.   

    Na škole členíme projekty na dlhodobé s celoslovenskou pôsobnosťou, školské a 

ročníkové.   

Projekty dlhodobé, s celoslovenskou 

pôsobnosťou     

Škola podporujúca zdravie   

 Projekt je zameraný na osvetovú činnosť v oblasti zdravia, zdravej výživy, zdravého 

životného štýlu.    

 Medzi tradičné podujatia patria: výstavy ovocia a zeleniny, týždeň zdravej výživy, 

medzitriedne turnaje vo vybíjanej, týždeň boja proti hluku, Deň narcisov, Deň vody, 

dentálna hygiena, prevencia obezity a iné.   

   

Školské projekty:   
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Škola v pohybe   

 Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl, ktorého neoddeliteľnou súčasťou 

je šport a pohybová činnosť. V rámci projektu organizujeme turnaje v rôznych druhoch 

kolektívnych športov a propagujeme olympijské myšlienky a ideály.   

Tekvičák 

  Podujatie každoročne pripravované v spolupráci s rodičmi. Žiaci za pomoci svojich 

rodičov, pedagógov školy zhotovujú, vyrábajú z tekvíc rôzne zaujímavé tekvičkové 

postavičky. 

 

Halloween   

 Promenáda žiakov v strašidelných maskách, spojená s rôznymi súťažami a výstavkami 

žiackych jesenných výrobkov.   

Vianočná akadémia   

 Vianočné tradície dnes a v minulosti, u nás a vo svete, tvorivé dielne pre žiakova 

rodičov školy, príprava darčekov, vianočné aranžovanie, malá vianočná akadémia.  

Karneval   

 Podujatie každoročne pripravované v období fašiangov žiakmi ZŠ v spolupráci s obcou 

a s MŠ.  Valentínska pošta   

    Tradičné posielanie si darčekov a pozdravov žiakmi školy pri príležitosti dňa Sv. 

Valentína.   

   

Veľkonočné tradície    

 V rámci tohto projektu je každoročne pripravované veľkonočné aranžovanie spojené s 

výstavkou na dolnej chodbe školy, kde žiaci jednotlivých tried majú možnosť ukázať 

kreativitu, nápaditosť, šikovnosť, zručnosť s využitím rôznych druhov materiálov.    

Deň Zeme   

 Rôznorodé aktivity zamerané na ochranu životného prostredia - prezentácie projektov, 

plagátov, úprava areálu školy, prednášky.  

Turnaje vo futbale , florbale 
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     Podporou športových aktivít viesť žiakov k prevencii drogových závislostí 

v spolupráci  s okolitými školami .  

Ročníkové projekty   

 Tvoria súčasť plánov práce predmetových komisií. Realizujú sa počas školského roka 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých predmetov.   

   

7.Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi   

   

 Spolupráca školy s rodičmi najmä s Radou rodičov je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia 

v spolupráci  so školou organizujú mnohé podujatia pre žiakov a akcie pre rodičov 

žiakov. Rada rodičov prispieva žiakom na učebné pomôcky, občerstvenie, cestovné, 

mikulášske balíčky, ceny na MDD, ceny pre najlepších žiakov a hygienický program.     

 Rodičovské združenia (ďalej RZ) bývajú organizované nasledovne: na začiatku 

školského roka býva RZ, na ktorom informujeme rodičov s plánom práce školy a 

školským poriadkom, na štvrť a trištvrte roka usporadúvame na škole tzv. konzultačné 

dni, kde sú k dispozícii všetci učitelia pre všetkých rodičov a na polroka bývajú triedne 

schôdzky RZ.    

 Spolupráca s  centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieje 

využívaná podľa potreby na diagnostiku a pomoc pri práci so žiakmi s problémami v 

učení a v správaní, so žiakmi v socialnej núdzi .   

 Škola spolupracuje s ďalšími inštitúciami v okrese, ako napríklad so strednými 

školami, divadlami, CPPP , Obecná knižnica Nová Ves nad Žitavou, MPC Nitra, MPC 

Bratislava, Hasičský zbor Vráble, Materská škola v obci Nová Ves nad Žitavou, 

Krajský školský úrad Nitra.   

 Spolupráca s obecným úradom a starostkou obce je na veľmi dobrej úrovni. Medzi 

zriaďovateľom a školou vládnu pracovno-priateľské vzťahy. Priateľské vzťahy vládnu 

aj medzi školou a farským úradom.  

Rada školy   

 Rada školy zasadá podľa potreby niekoľkokrát ročne, kde schvaľuje dôležité 

dokumenty školy. Spolupráca s Radou školy je vyhovujúca. RŠ má 9 členov, z toho 2 
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zástupcov z radov pedagógov zo základnej školy, 1 zástupcu nepedagogických 

pracovníkov ZŠ , 3 zástupcov   

Obecného zastupiteľstva, 3 zástupcov rodičov ZŠ .   

   

8.Priestorové a materiálno–technické podmienky školy   
   

Kapacita školy je 9 tried – 286 žiakov. Objekt školy tvorí hlavná budova s dvoma 

poschodiami a k nej priľahlé športové ihrisko, budova ŠKD a ZŠS. Základná škola má 

9 učební ( v každej sa nachádza 1 umývadlo), počítačovú učebňu, Školskú knižnicu,  

dielňu, učebňa jazykov, učebňa prírodovedných predmetov-špeciálna učebňa, 

zariadenia osobnej hygieny . Každá učebňa má rozmery: 840 x 650 cm. Priestorové 

usporiadanie a funkčné členenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným 

rozmerom detí. Každá trieda je vybavená dostatočným množstvom rôznych 

veľkostných typov vhodného školského nábytku. Realizáciu a kontrolu rozsadzovania 

žiakov podľa telesnej výšky a druhu zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny 

učiteľ vždy na začiatku školského roka. Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti s 

poruchami zraku v predných laviciach a ľaváci  - žiaci pri okne. Každý vyučujúci má 

povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na správne držanie tela pri sedení, 

podľa potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny malé formy telesnej výchovy, dbá na 

dodržiavanie správneho spôsobu vetrania.  Žiaci majú k dispozícii knižnicu, televízor, 

DVD a video prehrávač, 11 počítačov s pripojením na internet, špeciálnu učebňu. 

Kabinety jednotlivých vyučovacích predmetov sú vybavené modernými učebnými 

pomôckami, modelmi, pracovnými zošitmi, atlasmi a odbornou literatúrou.     

 V rámci materiálno technických podmienok školy sa priebežne zakupujú nové učebné 

pomôcky, výukové programy – multilicencie na jednotlivé predmety.    

Oddelenie ŠJ:   

 V zariadení školského stravovania priebežne zabezpečujeme nákup kuchynského 

bežného riadu, ale i elektrospotrebičov. Maľovky v jedálenskej a kuchynskej časti sú 

zabezpečované podľa potreby, minimálne raz za dva roky. Pre vedúcu jedálne je 

zabezpečený dostatok odbornej publikácie, okrem toho má pre svoju činnosť k 

dispozícii vlastnú kancelársku počítačovú zostavu .   
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Telocvičňa:   

    V telocvični plánovaná výmena okien  a dverí -za nové plastové. 

   

 Napriek pomerne dobrému materiálno-technickému vybaveniu zostáva množstvo 

ďalších úprav, rekonštrukčných prác a obnova  učebných pomôcok na ďalšie obdobie.    

Medzi dlhodobé plánované opravy patrí:     

Ø      rekonštrukcia –maľovka na  chodbách školy   

Ø      rekonštrukcia parkiet v triedach   

Ø      rekonštrukcia telocvične   

   

9.Škola ako životný priestor   

   

 Na estetizáciu prostredia v kladnom zmysle slova vplývajú čisté, upratané triedy 

vybavené školským nábytkom a aktuálnymi nástenkami s vystavenými prácami žiakov.    

Na dolných chodbách a chodbách na 1. poschodí  sú prezentované práce žiakov,  na 

prízemí  sa nachádza nástenka voľnočasových aktivít na škole, pri hlavnom vchode 

nástenka propagujúca informácie pre verejnosť. V obci je  informačná tabuľa o škole. 

Nástenky na hornej chodbe sú inovované a aktuálne,  prezentačné panely  sú priebežne 

obnovované na aktuálne témy. Prostredie školy zútulňujú kvety. V areáli školy je 

zabezpečená priebežná starostlivosť o parkovú časť pri vstupe do školy.     

 Nakoľko sme škola s malým počtom žiakov, prevláda rodinná atmosféra vo vzťahoch 

nielen medzi žiakmi, ale i medzi žiakmi a pedagógmi i pedagógmi navzájom. Pri 

akciách školy podporujeme tolerantné správanie a súrodenecké vzťahy zapájaním 

žiakov a detí MŠ do spoločných aktivít.   

   

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

vzdelávaní   

   

 Rozvrh hodín a prestávok je v súlade so psychohygienickými zásadami 

výchovnovzdelávacieho procesu. Vyučovanie sa uskutočňuje v priestorovo dostatočne 



12 

 

veľkých triedach a špecializovaných učebniach v súlade s platnými technickými a 

hygienickými normami svetelnosti, teploty, nehlučnosti, čistoty, vetrania, primeranou 

veľkosťou sedacieho a pracovného nábytku a s hygienickým vybavením priestorov. 

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, 

dostupnosť prvej pomoci (lekárničky v zborovni, telocvični, ŠKD), kontakty na lekára 

v riaditeľni školy. V priestoroch školy a jej okolí sa dodržiava zákaz fajčenia, pitia 

alkoholu a požívanie škodlivín. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia sa realizuje 

prostredníctvom bezpečnostného a požiarneho technika Mgr. Ivana Mihalíka, 

Ing.Zuzany Malárikovej.   

 Na úvodných hodinách sú všetci žiaci primeraným spôsobom poučení a oboznámení 

so školským poriadkom a bezpečnosťou o ochrane zdravia pri práci na hodinách 

jednotlivých predmetoch a všetkých akciách organizovaných školou.    

 Bezpečnosť žiakov počas celého školského roka je zabezpečená nielen na vyučovacích 

hodinách ale aj dozormi pedagógov cez prestávky, pri presune do telocvične a jedálne, 

a mimoškolských akciách.   

 Nerešpektovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany žiakov je 

riešené pohovormi a postupmi podľa školského poriadku.   

 Výchovno-vzdelávací proces kladie na žiakov veľké nároky dané nielen samotným 

vyučovaním, ale aj mierou a intenzitou psychického napätia až stresových situácií, 

preto sa snažíme dodržiavať :   

• optimálny počet žiakov v triedach   

• únosnú mieru celkovej dĺžky pracovného času žiaka   

• akceptovanie fyziologickej krivky výkonnosti žiaka počas dňa a v priebehu 

týždňa   

• rozsah a náročnosť domácich úloh   

• dodržiavanie režimu prestávok vrátane pobytu vonku   

• zaraďovanie relaxačných cvičení do výchovno-vzdelávacieho procesu   

   Pohyb je nevyhnutnou zložkou života a u detí je prejavom zdravia a telesnej i 

duševnej pohody.    
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11. Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov   

   

Základnými cieľmi sú :    

• zvyšovanie spôsobilostí efektívne vzdelávať a vychovávať    

• motivácia pedagógov na celoživotné vzdelávanie    

• uvádzanie začínajúcich pedagógov do praxe    

• zdokonaľovanie pedagógov v problematike riešenia konfliktov, v komunikácii    

• sprostredkovanie pedagógom najnovších poznatkov z metodiky vyučovania 

jednotlivých predmetov    

• príprava pedagógov na výkon špecializovaných funkcií(triedny učiteľ, 

výchovný poradca, predseda predmetovej komisie....)  príprava pedagogických 

zamestnancov na tvorbu učebných osnov, štandardov, tvorba pedagogickej 

dokumentácie    

• príprava pedagógov na prácu s výpočtovou technikou, multimédiami, 

videotechnikou    

• podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagógov    

• príprava zamestnancov na získanie I. a II. atestácie    
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II. Charakteristika  inovovaného školského vzdelávacieho programu    

   

1. Pedagogické princípy školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )   

   

 Školský vzdelávací program našej školy umožní všetkým žiakom získať dostatočné 

všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a 

hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Umožní 

rozvoj kľúčových spôsobilostí každého žiaka tak, aby mohol uplatniť svoje vzdelanie 

v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. V súlade so štátnym 

vzdelávacím programom si žiaci našej školy osvojujú:   

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa,   

- sociálne komunikačné spôsobilosti,   

- spôsobilosti riešiť problémy,   

- občianske spôsobilosti,   

- sociálne a personálne spôsobilosti,   

- spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, - 

spôsobilosti uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti  

poznávať v  oblasti vedy a techniky,   

- digitálnu spôsobilosť,   

- spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti.   

Pri tvorbe nášho školského programu sme mali na zreteli, aby dal šancu každému 

žiakovi rozvíjať sa podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech 

(individualizácia vzdelávania, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami).   

Nezabúdame v ňom ani na výchovu. Považujeme ju za rovnocennú zložku 

vzdelania. Žiakov chceme vychovávať v duchu humanistických princípov. V 

spolupráci s rodičmi žiakov vychovať z nich slušných, pracovitých, zodpovedných, 

morálne vyspelých a slobodných ľudí.   

Školský vzdelávací program obsahuje strategickú víziu kľúčových problémov, ich 

väzieb a najmä akcií, ktoré by mali viesť k tomu, aby sme postupovali čo najrýchlejšie 
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k najlepšej možnej pozícii medzi porovnateľnými základnými školami. Pre 

zabezpečenie vytýčených cieľov vo výchove a vzdelávaní je nevyhnutná finančná a 

politická podpora štátnych a najmä samosprávnych orgánov, občianskych združení i 

jednotlivcov.   

Smerovanie výchovy a vzdelávania na obdobie  možno vyjadriť nasledujúcimi 

prioritami.    

1. Prispôsobovanie obsahu a procesu výchovy a vzdelávania potrebám 

informatickej  spoločnosti   

2. Rozširovanie a prehlbovanie jazykových kompetencií   

3. Zabezpečovanie kvality, postavenia a profesijných perspektív učiteľov, 

zvyšovanie kvality ich ďalšieho vzdelávania, zdokonaľovanie pedagogickej 

činnosti.   

4. Poskytovanie učebných pomôcok a zabezpečenie materiálno-technického 

vybavenia školy  

na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.    

 Hlavným a trvalým cieľom vzhľadom na umiestnenie tejto školy je a zostane 

poskytovanie základného vzdelania všetkým žiakom tejto obce na čo možno najvyššej 

odbornej úrovni so všetkými technickými a odbornými vymoženosťami a novinkami 

čo život prináša,  pretože  kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho 

rozvoja.   

   

2.Zameranie školy a stupeň vzdelania    

Ciele vzdelávania pre ISCED 1:   

• Rozvíjať možnosti základov vedného skúmania svojho najbližšieho 

kultúrneho              a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala predstavivosť, 

tvorivosť             a záujem skúmať svoje okolie.   

• Spoznávať vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy             

spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého.   

• Rozvíjať si spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť.   

• Rozvíjať si komunikačné schopnosti s ohľadom na vek.   

• Získať základy jednotlivých druhov gramotnosti.   
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• Podporovať rozvoj interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať              do sociálnych vzťahov.   

• Účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť             k 

spolužiakom, k učiteľom, k ďalším ľuďom obce a svojmu širšiemu              

kultúrnemu a prírodnému okoliu.   

• Rozvíjať toleranciu a akceptovanie iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych            

hodnôt.   

• Naučiť sa uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti.   

• Niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.   

   

Ciele vzdelávania pre ISCED 2:   

• Rozvíjať kľúčové spôsobilosti (kompetencie), potrebné základné 

vedomosti            a zručnosti a vypestovať základ záujmu o celoživotné učenie 

sa.   

• Rozvíjať si povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva.   

• Osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou.   

• Mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy.   

• Osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa, riešiť problémové 

úlohy             primerane veku.   

• Nadobudnúť náležitú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce.   

• Mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.   

• Získať požadovanú úroveň funkčnej gramotnosti.   

• Naučiť sa hodnotiť svoju prácu, rozvíjať si spôsobilosti dorozumievať sa             

a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj             na 

základe sebariadenia a sebareflexie.   

• Rozvíjať toleranciu a akceptovanie iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych             

hodnôt.   

• Naučiť sa uplatňovať si svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, 

niesť             zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.   

Uplatňujeme tieto organizačné formy vyučovania:   
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• podľa typu komunikácie – frontálne, skupinové, individuálne alebo ich    

kombinácie,   

• podľa typov prostredia – vyučovanie v triede, v špecializovaných 

priestoroch  školy (počítačová učebňa, výtvarná dielňa, dielňa technickej 

výchovy, školská   knižnica, laboratórium) a vyučovanie v mimoškolských 

priestoroch (telocvičňa, školský klub detí, exkurzie).   

• Uplatňujeme tieto metódy vyučovania: verbálne – slovné, názorné – 

demonštračné a praktické.   

• Učiteľ rešpektuje učebný štýl žiaka a sociálnu klímu triedy.    

Počítačová a informačná gramotnosť   

 Digitálne kompetencie patria medzi najdôležitejšie kľúčové kompetencie, ktoré 

definuje Európska komisia v Európskom referenčnom rámci. Úlohou modernej školy 

je pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Našim cieľom je, aby 

všetci absolventi školy boli digitálne spôsobilí. Chceme zvýšiť informačnú gramotnosť 

žiakov školy v práci s informačnými a komunikačnými technológiami za účelom 

skvalitnenia ich procesu učenia sa, naučiť ich komunikovať prostredníctvom PC. Na 

realizáciu daného cieľa budeme využívať všetky možnosti, ktoré nám poskytujú učebné 

plány a mimo vyučovacie vzdelávanie žiakov zamerané na prácu s počítačom a 

internetom.   

Práca s rôznymi zdrojmi informácií   

 Epocha informačnej revolúcie, v ktorej žijeme, vyžaduje od nás čo najlepšiu orientáciu 

v nových informáciách. Dnes sa nedá naučiť všetko naspamäť a preto je naším 

zámerom, okrem už spomenutej digitálnej gramotnosti, naučiť žiakov pracovať s 

informáciami. Vedieme ich k tomu, aby si vedeli potrebné informácie nielen vyhľadať, 

ale i overiť a porovnať. Vzdelávacie stratégie, ktoré v škole používame (najmä 

projektové vyučovanie, tvorba a prezentáciu projektov) vyžadujú používanie viacerých 

zdrojov informácií, ako sú učebnice, encyklopédie, internet, odborné časopisy a pod.   

Individualizácia vzdelávania   

 Naším poslaním nie je učiť jednotlivé predmety, ale deti. Východiskom a cieľom našej 

práce sú žiaci. Naším zámerom nie je prispôsobovať deti učivu, ale naopak učivo 

podávať s maximálne možným zohľadnením individuálnych potrieb jednotlivých 

žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.   
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Vzdelávanie v súvislostiach   

    Zmyslom práce pedagógov školy nie je len odovzdávanie izolovaných informácií. 

Chceme,   

aby naši žiaci o obsahu vzdelávania premýšľali, aby hľadali súvislosti a to nielen v 

rámci jedného  

vzdelávacieho predmetu. Chceme zavádzať prvky integrovaného tematického 

vyučovania a modelového vyučovania. Humanizmus   

 Dominantným motívom výchovného pôsobenia je rešpektovanie osobnosti žiaka ako 

rovnocenného subjektu s právom na odlišnosť – či už povahy, mentality, názorov, 

videnia sveta, medziľudských vzťahov a pod. Krédom školy je humanizmus a 

demokracia ako najvyššie hodnoty ľudskej civilizácie a duchovného rozvoja. 

Uvedomujeme si, že bez ich účasti spoločnosť, vzdelávanie a výchovné inštitúcie 

nemôžu plniť svoje ušľachtilé poslanie. Takým spoločenstvom má byť i naša základná 

škola, ktorej doménou je pre žiaka atmosféra istoty, tolerancie, zmysluplnej aktivity, 

jednoducho spokojnosti a šťastia nielen žiakov, ale i pedagógov a rodičov.   

Internetová žiacka knižka   

 Dobrá spolupráca s rodičmi je hlavným východiskom v napredovaní a plnení cieľov 

školy. Okrem vynikajúcej spolupráce cez Radu rodičov a Radu školy, škola vychádza 

v ústrety požiadavkám rodičov aj formou internetovej žiackej knižky pre žiakov a 

rodičov, kde si všetci rodičia môžu zadaním osobného hesla prezrieť všetky známky 

svojich detí, ich správanie a dochádzku kedykoľvek prostredníctvom internetu. So 

všetkými činnosťami a aktivitami školy sa môžu oboznámiť na školskej webovej 

stránke.   

   

 

3. Profil absolventa   

   

 Žiaci primárneho vzdelávania nemajú zavedené vlastné predmety. V školskom 

vzdelávacom programe sú posilnené predmety dané štátnym vzdelávacím programom.   

 Absolvent 1. stupňa ZŠ má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobúda základy 
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pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. 

Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo 

komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, 

štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre 

ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.  Absolvent primárneho vzdelania má 

osvojené tieto kompetencie:  

Sociálne komunikačné spôsobilosti   

• vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou 

primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,   

• dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor,   

• uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 

spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do 

kontaktu,   

• rozumie rôznym typov textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,   

• rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie,   

• v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému 

textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných 

životných situácií.  

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia   

• má schopnosť používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych 

praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych 

úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia, 

rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k 

systematizácii poznatkov.  

Spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií   
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• žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní 

a učení sa,   

• ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a 

písanie na počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,   

• uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,   

• rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním 

internetu a mobilných telefónov.   

Spôsobilosti učiť sa učiť sa   

• získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,   

• na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia 

sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,   

• vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení 

a v iných činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj 

pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti.  

Spôsobilosti riešiť problémy   

• vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie 

rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa 

svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,   

• pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému,   

• overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo 

nových problémoch,   

• pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom.   

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti   

• vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,   

• uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,   

• uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,   
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• sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si 

chráni svoje fyzické a duševné zdravie,   

• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov 

konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,   

• uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,   

• účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a 

celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody,   

• ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a 

postupmi, diskutuje o nich,   

• prispieva k spoločnej práci,   

• podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v 

triedea dobrých medziľudských vzťahov.   

Spôsobilosti 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 druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 

prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),   

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,   

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

• rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a 

vkusový postoj,   

• pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,   

• pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

• správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym 

pozíciám a rolovým funkciám,   

• je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.   

 Absolvent primárneho vzdelávania našej školy je  pripravený na nižšie sekundárne 

vzdelávanie. Je pripravený na prácu v tíme, na projektové vyučovanie, na získavanie 

vedomostí a informácií prostredníctvom moderných informačná -komunikačných 

technológií.   
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 Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelania majú zavedené vlastné predmety ekológiu a 

dopravnú výchovu. V školskom vzdelávacom programe sú posilnené predmety dané 

štátnym vzdelávacím programom.   

   

 Absolvent 2. stupňa ZŠ má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej, kultúrnej gramotnosti, základy z oblasti 

dopravy bezpečného správania sa na cestných komunikáciách ako chodec ako aj účastník 

cestnej premávky. Nadobúda základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) 

učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba i 

druhých ľudí, aby si vážil všetko živé, aby sám dodržiaval a v prípade potreby poučil 

ostatných spolužiakov ako aj ľudí o význame živej prírody, o význame separovaného 

zberu., aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať, Má osvojené základy 

používania štátneho a dvoch cudzích jazykov. Úroveň rozvinutosti kľúčových 

kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.   

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kompetencie:  

 

Sociálne komunikačné spôsobilosti   

• vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou 

primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,   

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor,   

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,   

 rozumie rôznym typov textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie 

a dokáže na ne adekvátne reagovať,   

• rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie,   
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• v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému 

textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných 

životných situácií. 

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia   

• má schopnosť používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych 

praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) 

používať matematické modely logického a priestorového myslenia, rozvíja si schopnosť 

objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov.  

Spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií   

• žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní 

a učení sa,  ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a 

písanie na  

počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,   

• uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,   

• rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním 

internetu a mobilných telefónov.  

Spôsobilosti učiť sa učiť sa   

• získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,   

• na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia 

sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,   

• vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení 

a v iných činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, 

akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti.   

Spôsobilosti riešiť problémy   

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, 

  vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich 

vedomostí a skúseností z danej oblasti,   

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  

 skúša viaceré možnosti riešenia problému,   
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 overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových 

problémoch,   pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom.   

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti   

• vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a 

sebarozvoj,   

• uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,   

• uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,   

• sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, 

aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie,   

• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov 

konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,   

• uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,   

• účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a 

celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody,   

• ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a 

postupmi, diskutuje o nich,   

• prispieva k spoločnej práci,   

• podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej 

klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov.   

Spôsobilosti 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 druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 

prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),   

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

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

• rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a 

vkusový postoj,   
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• pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku 

človeka,   

• pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

• správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, 

sociálnym   

  

pozíciám a rolovým funkciám,   

• je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.   

 Absolvent primárneho vzdelávania našej školy je  pripravený na nižšie sekundárne 

vzdelávanie so zameraním na cudzie jazyky. Je pripravený na prácu v tíme, na 

projektové vyučovanie, na získavanie vedomostí a informácií prostredníctvom 

moderných informačná komunikačných technológií.   

   

4. Pedagogické stratégie    

   

1.Základom pedagogickej stratégie našej školy je tvorivo- humanistická výchova, 

ktorej jednotlivé prvky sa snažíme aktívne zavádzať do vyučovacieho procesu, 

konkrétne:   

- vo výchovno-vzdelávacom procese sa opierame  o aktivačné, motivačné, 

zážitkové a kreatívne metódy,   

- preferujeme nedirektívne vedenie vyučovacích hodín a nedirektívne 

pôsobenie učiteľa na žiaka,   

- pozitívne  motivujeme žiaka s cieľom zabezpečiť jeho osobnostný rast   

- rozvíjame vyššie poznávacie funkcie (minimalizujeme mechanické 

osvojovanie vedomostí, bifľovanie sa),   

- vzťah učiteľ – žiak je založený na vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a 

rešpektovaní názorov detí,   

- používame výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, 

- uplatňujeme diferencovaný a individuálny prístup k žiakom.   
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2.Pri výchove a vzdelávaní naša škola zabezpečuje rozvíjanie kľúčových kompetencií 

žiaka s dôrazom na získanie informačných, učebných, kognitívnych, sociálnych, 

komunikačných a personálnych kompetencií v každom vyučovacom predmete na 

vyučovacích hodinách, v mimo vyučovacej a mimoškolskej činnosti, konkrétne:   

- snažíme sa zmeniť postavenie žiaka na vyučovaní: od pasivity žiaka, ktorý 

robí všetko iba na pokyn učiteľa, k  aktivite, samostatnosti, tvorivosti, 

kooperatívnosti žiakov,   

- na vyučovaní vytvárame priaznivú klímu, v ktorej niet miesta na výsmech 

žiakov – aby žiaci boli aktívny, aby vyjadrovali svoje myšlienky a názory, 

musia mať pocit, že ich nebude nikto znevažovať,   

- vyučovacie metódy  smerujú k participatívnemu, interaktívnemu, 

zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené 

so životom,   

- preferujeme  projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a 

problémové vyučovanie, ktoré sú najvhodnejšími koncepciami pre 

osvojovanie si kľúčových kompetencií žiakmi,   

- na vyučovaní podnecujeme  žiakov k poznávacej zvedavosti, podporujeme  

vyučovanie založené na pozorovacích a výskumných aktivitách    

- vytvárame čo najviac príležitostí pre aktívne učenie sa žiakov nielen vo 

výchovno -  vzdelávacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti.   

3.Vo všetkých predmetoch  na škole sa snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov 

za účelom rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných 

zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným v priamom styku 

aj prostredníctvom rôznych technológií primerane veku. Na vyučovacích hodinách 

používame metódy práce s knihou, čítanie s porozumením, motivačný rozhovor, 

realizujeme aktívnu diskusiu, vyjadrovanie názorov a postojov žiakov, prezentáciu ich 

výsledkov, používame aplikačné úlohy z praxe a medzipredmetové vzťahy. Uvedené 

aktivity dopĺňame mimo vyučovacími podujatiami, ktoré motivujú žiakov k 
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pravidelnému čítaniu – literárne podujatia , či prezentujú samostatnú tvorbu žiakov v 

rámci školského časopisu. Zo školskej knižnice vytvárame dôstojné kultúrne centrum 

s dostatkom beletrie, encyklopédií a odbornej literatúry.   

4.Pri výchove a vzdelávaní naša škola podporuje vyučovanie pomocou 

informačnokomunikačných technológií (osobné počítače, internet, dataprojektory, 

interaktívna tabuľa, počítačové edukačné programy) a didaktickej techniky.   

5.Výchovu považujeme za rovnocennú zložku vzdelávania. Žiakov vychovávame v 

duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov sa snažíme vychovať 

z nich slušných, pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.   

6.Budujeme na škole novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, školou a 

rodičmi na základe partnerstva, spolupráce, zapojenia rodičov do vyučovacieho 

procesu, či mimoškolskej činnosti.   

   

5.Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

potrebami   

   

Základná škola Partizánska 362,Nová Ves nad Žitavou  vzdeláva v školskom roku 

2016/2017  7 začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.     

 Učiteľ pozoruje žiaka na vyučovaní, úzko spolupracuje s rodičmi, rieši s nimi závery 

svojho pedagogického pozorovania, monitoruje zmeny v správaní, ak sa domnieva, že 

by bolo vhodné žiaka odborne podchytiť odporúča rodičom návštevu poradenského 

zariadenia. Naša škola spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického 

poradenstva a prevencie v Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch. Vytypovaným 

deťom, ktoré pedagógovia diagnostikovali je odporúčané komplexné vyšetrenie v 

CPPPaP, ktorá navrhuje opatrenia.  Žiak sa stáva individuálne integrovaným  na žiadosť 

zákonného zástupcu a po odporúčaní poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP...). 

Uvedené správy dôkladne preštuduje a zváži možnosť splnenia všetkých podmienok 

integrácie riaditeľ školy spolu s výchovným poradcom. Cieľom vzdelávania žiakov so 

ŠVVP v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je pripraviť ich na vzdelávanie na 

akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať 

zvolenú profesiu.   
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1. Personálne zabezpečenie   

   

 Ako malá škola, z finančných dôvodov si nemôžeme dovoliť špeciálneho 

pedagóga a školského psychológa, úzko spolupracujeme s CPPPaP   vo Vrábľoch 

.   

 Supervízia integrovaných žiakov je v kompetencii výchovnej  poradkyne 

Mgr.Anite Kozayovej,  ktorá úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi, 

triednymi učiteľmi, rodičmi a pracovníkmi poradenského zariadenia. Zákonný 

zástupca žiaka zabezpečí pravidelnú, systematickú prípravu žiaka na vyučovanie, 

nosenie pomôcok a zaväzuje sa aktívne spolupracovať s triednym učiteľom a inými 

odbornými pracovníkmi (neurológ, pedopsychiater, logopéd, pracovníci CPPPaP 

atď.).   

   

2. Aplikácia špeciálnych výchovnovzdelávacích postupov    

   

 Každý vyučujúci jednotlivých predmetov je dôkladne oboznámený s konkrétnymi 

požiadavkami na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a 

prístupov) vo vzdelávaní začlenených detí. Cieľom je efektívne vzdelávanie 

uvedených žiakov, primeraný rozvoj ich osobnosti a dosiahnutie primeraného 

stupňa vzdelania. Na vyučovacích hodinách pedagógovia rešpektujú odporúčania 

CPPPaP a používajú metódy, formy a prístupy pre prácu so žiakmi so ŠVVP.    

Pokyny pre pedagógov:    

- pedagóg je v prístupe k žiakovi – dôsledný, jeho reakcie sú predvídateľné, žiaka 

vníma pozitívne, jasne vymedzí hranice už na začiatku školského roka, formuluje 

očakávania na správanie žiaka a zároveň ponúka možnosti ako reagovať inak – 

nestačí povedať: „prestaň, nerob to“ (týka sa žiakov s poruchami správania)    

• zadávať krátke, jasné, stručné pokyny k práci, overiť si ich pochopenie    

• úlohy rozdeliť na viac samostatných celkov, ktoré bude riešiť postupne    

• uisťovať sa, či žiak sleduje výklad, udržiavať očný kontakt    

• ak klesá úroveň pozornosti a nastupuje únava, umožniť žiakovi preladiť sa, 

zrelaxovať, napr.   
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dať rozdať zošity, zotrieť tabuľu, priniesť pomôcky, ísť otvoriť 

okno...zaraďovať relaxačné chvíľky    

• vedomosti žiaka overovať najmä ústnou formou, poskytnúť viac času na 

sformulovanie odpovede    

• pri písomnom prejave sa zamerať na obsahovú stránku, nehodnotiť úpravu, 

dbať na čitateľnosť    

• pri písomnom skúšaní (kde žiak pracuje na základe prečítaného textu) 

uplatniť zvýšenú časovú dotáciu, zvýrazniť podstatné údaje, overiť si u 

žiaka pochopenie zadania    

• tolerantne hodnotiť časovo limitované úlohy (päťminútovky...)    

• pri písomných prácach uplatniť úpravy textu – väčšie písmo, zvýraznenie 

podstatných údajov...    

• v písomných prácach voliť takú formu, aby stačila iba krátka odpoveď 

(napr. testy s voľbou správnej odpovede)    

• písomné práce s množstvom úloh rozdeliť na viaceré hárky, ak žiak stihne 

vypracovať predložené úlohy predložiť ďalšie    

• v priebehu písania zaraďovať uvoľňovacie cvičenia na zápästie a ruku    

• mať na pamäti, že ťažkosti v čítaní a písaní sa prejavujú vo všetkých 

vyučovacích predmetoch    

• tolerovať pomalšie tempo čítania, dbať na správnu techniku a čítanie s 

porozumením, overovať si pochopenie najmä menej frekventovaných slov, 

priebežne ich žiakovi vysvetľovať    

   

   V našej základnej škole získa žiak primárne a nižšie sekundárne vzdelanie.    

 Naša škola je otvorená možnosti podať pomocnú ruku všetkým žiakom so ŠVVP. 

V súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi závermi odborných vyšetrení sa 

usilujeme vytvárať optimálne podmienky na výchovu a vzdelávanie týchto žiakov.    

 Rodičia aj samotní žiaci majú možnosť využívať konzultačné hodiny u 

výchovného poradcu, a pedagógov školy po individuálnom dohovore. Svoje 
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pripomienky, námety a požiadavky ohľadom integrácie môžu riešiť osobným 

pohovorom, e-mailovou komunikáciou, telefonicky. Žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami každým rokom pribúda. Našim cieľom je 

pomôcť týmto deťom, aby sa nevzdávali, nerezignovali, ale odhodlane popasovali 

so svojim znevýhodnením a ich cesta za poznaním nebola len tŕnistá, lemovaná 

neúspechmi, ale aby mali možnosť zažiť úspech, získali sebadôveru a mohli vyrásť 

v šťastnú a hlavne spokojnú osobnosť.   

   

 

6. Začlenenie prierezových tém   

   

 Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých 

predmetov a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej témy je použitie aktivizujúcich, 

interaktívnych metód.   

 Na úrovni primárneho vzdelávania, v súlade so štátnym vzdelávacím programom, 

realizujeme tieto prierezové témy:   

1. stupeň    

Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR    

Environmentálna výchova - ENV    

Mediálna výchova - MDV    

Multikultúrna výchova - MUV    

Regionálna výchova a ľudová kultúra – RLK   

Dopravná výchova – DOV   

Ochrana života a zdravia – OZO   

Čitateľská gramotnosť-ČG   

2. stupeň   

Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR    

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - VMR    
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Environmentálna výchova - ENV    

Mediálna výchova - MDV    

Multikultúrna výchova - MUV    

Ochrana života a zdravia – OZO   

Čitateľská gramotnosť-ČG   

Finančná gramotnosť-FG   

   

Prierezové témy realizujeme viacerými spôsobmi:   

- ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov – 

bližšie sú uvedené v učebných osnovách týchto predmetov,   

- formou cvičení v prírode a didaktických hier - ochrana života a zdravia, 

dopravná výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna 

výchova,   

- formou záujmovej mimoškolskej činnosti - osobnostný a sociálny rozvoj, 

ochrana života a zdravia, environmentálna výchova,   

- hodinami s cieleným zameraním – proti chrípkové  opatrenia – ochrana 

života a zdravia, školský poriadok - ochrana života a zdravia, dopravná 

výchova, ľudské práva, šikanovanie,   

- organizovaním mimoškolských podujatí – prezentácia projektov, 

akadémie, literárne, hudobné a výtvarné podujatia, športové školské 

súťaže, projekty s tematikou dopravnej bezpečnosti, ochrany zdravia, 

regionálnej výchovy a tradičnej kultúry,environmentálnej výchovy,   

- realizovaním školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikových 

kurzov( regionálna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a 

sociálny rozvoj ),   

- vydávaním školského časopisu  – mediálna výchova,   

- zberom odpadových surovín a starostlivosťou o areál školy – 

environmentálna výchova,   
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- účasťou na kultúrnych podujatiach a výchovných koncertoch,výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj – šikanovanie, agresivita a iné patologické 

javy v živote žiakov, ochrana života a zdravia    

- používanie legálnych a nelegálnych návykových látok.   

Všetky podujatia sú súčasťou plánu práce školy na príslušný školský rok.    

   

7. Program prevencie obezity    

Program prevencie obezity na škole    

  Prevencia obezity je jednou  z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. 

storočí. V posledných dvadsiatich rokoch sa rozšírenie obezity strojnásobilo a 

počet tých, ktorí sú postihnutí, kontinuálne narastá do alarmujúcich rozmerov, 

najmä u detí. Obezitou (BMI viac ako 30) je postihnutých viac ako tretina dospelej 

populácie. Takmer 400 miliónov dospelých trpí nad hmotnosťou a 130 miliónov 

je obéznych. Detská obezita predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Nárast obezity 

spôsobuje narastanie všetkých výdavkov na zdravotníctvo a čo je horšie, podieľa 

sa na predčasnom úmrtí. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné uskutočňovať také 

činnosti, ktoré povedú ku kontrole epidémie obezity.    

Národné stratégie a programy zabezpečujú a vytvárajú príležitosti pre zlepšenie 

fyzickej aktivity a podporujú dostupnosť a prístup k zdraviu prospešným 

potravinám. Slovenská republika sa snaží znížiť negatívne vplyvy životného štýlu 

a najmä výživy prostredníctvom    „Programu    ozdravenia    výživy  

obyvateľov    Slovenskej    republiky“. Najvýznamnejším dôvodom  pre 

prípravu a aplikáciu tohto programu je skutočnosť, že existuje dlhodobá 

energetická nadmernosť vo výžive a jej nevyváženosť v zastúpení živín a 

ochranných faktorov u nášho obyvateľstva, ktorá vytvára rizikové podmienky z 

hľadiska výskytu chorôb neinfekčnej povahy, najmä kardiovaskulárnych a 

onkologických ochorení, obezity a cukrovky.     

Správna výživa je základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou 

podmienkou prevencie a liečby týchto tzv. civilizačných ochorení, ktoré postihujú 
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veľké skupiny obyvateľstva. Bez zlepšenia výživovej politiky nemožno 

perspektívne zlepšiť zdravotný stav nášho obyvateľstva. Zlepšenie súčasnej 

nepriaznivej spotreby potravín je možné zabezpečiť právnym usmerňovaním 

potravinárskej výroby v množstve a kvalite výrobkov, distribúciou vhodných 

potravín vrátane potravín z dovozu, informovanosťou a usmerňovaním obyvateľov 

o zásadách správnej výživy, cenovou politikou príslušných orgánov štátnej správy, 

zmenou postoja nášho obyvateľstva k vlastnému zdraviu. Hlavným cieľom 

programu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva a dosiahnuť prevenciu 

rozšírenosti tzv. civilizačných ochorení, medzi ktoré obezita bezpochyby patrí.     

Je potrebné už v školách a v školských zariadeniach dôsledne uplatňovať novú 

koncepciu programu prevencie obezity:     

     

 uplatnenie zásad zdravej výživy,     

 výchova k správnej orientovanej výžive,     

 zmena stravovacích návykov,     

 rozvoj spoločného stravovania školskej mládeže,   zmena postoja k vlastnému 

zdraviu,     

 rozvoj pohybových aktivít atď.    

    

Zdravotné dopady obezity    

                Obezita je spolu s fajčením jedným z najrizikovejších faktorov 

ohrozujúcich zdravie, ktorým sa dá predchádzať. Obezita je spojená so zvýšenou 

mortalitou, so zníženým pocitom telesnej a duševnej pohody a so sociálnou 

izoláciou. Najčastejšie ochorenia sú kardiovaskulárne ochorenia, metabolické 

ochorenia, niektoré onkologické ochorenia, niektoré gynekologické ochorenia 

niektoré choroby kĺbov, kostrového a svalového systému (degeneratívne ochorenia 

kĺbov a chrbtice, hlavne gonartróza a coxartróza), niektoré kožné ochorenia 

(exémy, mykózy, celulitída), niektoré psychosociálne poruchy (nízke 

sebavedomie, sebaobviňovanie, poruchy motivácie, depresia, úzkosť, poruchy 

príjmu potravy ako kompulzívne prejedanie, bulímia, anorexia).     
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Cieľové skupiny     

    

                   Problém obezity je rovnako ako väčšina ochorení či porúch zdravia, 

ktoré sa vyskytujú hromadne, celospoločenským problémom najmä vtedy, ak 

príčiny týchto stavov priamo či nepriamo súvisia so sociálnym statusom a 

ekonomickou výkonnosťou danej spoločnosti.     

                   Cieľovú skupinu tvorí veľmi významná časť populácie, ktorou sú deti 

a mládež.  U tejto cieľovej skupiny je možné dosiahnuť želanú zmenu spôsobu 

života a eliminovať tak  vznik ochorení súvisiacich s obezitou v budúcnosti. 

Cieľovou skupinou tohto programu sú  deti a mládež do 18 rokov s nad 

hmotnosťou alebo s vysokým rizikom rozvoja nad hmotnosti  a jej komplikácií, so 

zámerom zníženia telesnej hmotnosti a jej stabilizácie, deti a mládež do  18 rokov 

s normálnou hmotnosťou, so zámerom podpory zdravia a prevencie rozvoja  nad 

hmotnosti/obezity, dospelí od 18 rokov s normálnou hmotnosťou, so zámerom 

podpory  zdravia a prevencie rozvoja nad hmotnosti a obezity.     

    

Ciele školského programu prevencie obezity     

    

                  Národný program prevencie obezity Kampaň  2013  -  „Odstráň 

obezitu!“ je celospoločenskou iniciatívou, preto i jeho aktivity budú mať 

prierezový charakter, ako horizontálny,   tak  vertikálny.  Úspešné  dosiahnutie  

cieľov  programu  si  vyžaduje celospoločenskú aktivitu, teda spoluprácu a 

zodpovednosť všetkých zainteresovaných.     

Cieľom programu prevencie obezity na našej škole je vytvoriť prospešný systém, 

ktorý povedie k zníženiu nadhmotnosti a obezity našich žiakov, bude eliminovať 

súčasný výskyt nadhmotnosti a obezity a bude sa podieľať na znížení nových 

prípadov ochorenia súvisiacich  s obezitou. Pre dosiahnutie stanovených cieľov, 

boli stanovené štyri základné oblasti, v ktorých budú vykonávané aktivity školy. 

Týmito oblasťami sú výživa, pohybová aktivita, informatívne a poradenské 

programy, prezentácie a aktivity.     

1. Výživa     
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                Opatrenia pre oblasť výživy vychádzajú z programu ozdravenia výživy a sú 

zamerané na:     

 zníženie príjmu energie zo všetkých tukov,     

 obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov,     

 obmedzenie spotreby tučných mliečnych výrobkov,     

 zvýšenie spotreby rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku,     

 zníženie príjmu energie z voľných cukrov     

 zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave,   zvýšenie 

spotreby strukovín, celozrnných výrobkov a orechov,   dodržiavanie pitného 

režimu.     

2. Pohybová aktivita     

    

                Úroveň pohybovej aktivity žiakov nedosahuje potrebnú úroveň a zdraviu 

prospešná, kondičná pohybová aktivita nie je súčasťou ich bežného denného 

programu. Príčiny tohto stavu sú rôzne, no hlavnou príčinou tohto stavu je určite 

nedostupnosť športovísk pre všetkých žiakov a nedostatočná úroveň ich 

zdravotného povedomia. Každá metóda, ktorá bude orientovaná do oblasti 

výchovy ku zdraviu bez vytvorenia možností na vykonávanie pohybovej aktivity 

sa stáva kontraproduktívnou. Preto je potrebné aplikovať simultánne oba prístupy, 

vykonávať dôslednú výchovu žiakov všetkých vekových kategórií, ale i vytvárať 

možnosti, príležitosti na splnenie svojich potrieb, očakávaní v oblasti pohybovej 

aktivity. V oblasti pohybovej aktivity sú opatrenia zamerané na:     

 zníženie počtu žiakov, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,     

 zvýšenie počtu žiakov, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej 

pohybovej aktivity denne,     

 využívanie všetkých dostupných možností na vykonávanie pohybovej aktivity,     

 umožniť a žiakom voľné využívanie všetkých dostupných športovísk,     

 umožniť žiakom rozvíjať pohybovú aktivitu formou záujmovej činnosti žiakov,    

voľnočasové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať športové 

aktivity a  vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.       

    

3. Informatívne a poradenské programy     
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                   Cieľom aktivít a úloh je výchova k zdravému spôsobu života, 

formovanie zdravého životného štýlu, dosiahnutie trvalej zmeny prístupu ku 

zdraviu. Za týmto účelom každoročne organizujeme na škole niekoľko podujatí a 

aktivít, ktorých cieľom je:     

 zvyšovať zdravotné povedomie študentov,     

 voľnočasové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať vzdelávanie v 

oblasti  zdravej výživy,     

 propagovať zdravý životný štýl,     

 realizovať pravidelné a kontinuálne mediálne kampane,     

 zamedziť vznik diskriminácie na škole v dôsledku nadhmotnosti alebo obezity,     

 vytvoriť zdravie podporujúcich podmienok pre zamestnancov.     

    

4. Prezentácie a aktivity     

    

             V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sa naša škola 

podieľa na realizácii projektov a programov:     

 lyžiarske výcviky pre študentov,    

 kurzy ochrany života a zdravia,     

 účelové cvičenia,    

 športové krúžky, rôzne športové súťaže ( súčasť plánu predmetovej 

komisie TEV)      

    

- prezentácia tried na tému - Podvýživa a obezita    

- prezentácia tried na tému - Poruchy výživy a stravovania,  Bulímia a 

mentálna anorexia                     

                                   

                 Za najdôležitejšie považujeme motivovať a vyzývať mladú populáciu 

všetkých vekových kategórií, aby sa zapájala a plnila doterajšie i pripravované 

aktivity. Preventívne opatrenia v boji proti nadváhe a obezite majú svoj význam. 

Nevyhnutné je však začínať s osvetou uţ u detí, u ktorých je možné najľahšie 

dosiahnuť zmenu spôsobu života. Národný program je celospoločenskou 

iniciatívou. Pozitívne výsledky si vyžadujú spoluprácu a zodpovednosť všetkých 

zainteresovaných sektorov. Zapojením sa prispejeme k zmene súčasnej situácie.     
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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    

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce žiakov, vyhodnotenie výsledkov ich 

činnosti   

Cieľom hodnotenia práce žiakov a priebežného i záverečného vyhodnocovania 

vzdelávacích výsledkov žiaka 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.   

Hodnotí sa prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.    

Hodnotenie   žiaka   sa   uskutočňuje   podľa   Metodického  pokynu   č.  22/2011    

na hodnotenie žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.mája 2011.   

 Hodnotenie je prostriedkom zhromažďovania informácií o celkovej vedomostnej 

úrovni a o osobnostných vlastnostiach žiaka. Hodnotenie je zároveň výsledkom, 

ktorý spätne informuje o obtiažnosti a primeranosti požiadaviek kladených na 

žiaka (častí obsahu učiva, jednotlivých úloh a pod.). výsledky hodnotenia aj pre 

samotného učiteľa znamenajú prehodnotenie vhodnosti podmienok a používaných 

metód. Hodnotenie však neslúži len na vyslovenie hodnotiaceho výroku učiteľa. 

Čoraz významnejší je prínos kritérií hodnotenia a samotného hodnotenia pre 

sebahodnotenie žiaka. Sebahodnotením sa u žiaka podporuje a rozvíja poznanie 

dôvodov, hodnoty toho, čo sa učí; potreba premýšľať o vlastnej práci a plánovať 

si ju; pocit istoty v učení, vedieť čo dokáže a ako získa pomoc; uvedomovanie si a 

vyrovnanie sa s požiadavkami; rozvíjanie schopnosti komunikácie a 

sebavyjadrenia; stanovenie si osobných a najmä reálnych cieľov; uvedomenie si, 

že sa môže meniť; získavanie spätnej väzby o vlastnom učení a uvedomenie si 
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svojich úspechov. Informácie o skúsenostiach a pracovných výsledkoch žiaka a 

jeho osobnosti poskytuje súbor prác žiaka a ostatné relevantné dokumenty a 

materiály – zberné portfólio, ktoré zhromažďujú učitelia počas hodnotiaceho 

obdobia.   

Pri všetkých konkrétnych formách hodnotenia rešpektujeme pedagogické zásady: 

zásadu pozitívnosti, zásadu transparentnosti, zásadu individuálneho prístupu a 

zásadu novosti.    

   

Stupeň  dosiahol veľmi dobré výsledky   

 Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým 

podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a 

zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, 

jeho myslenie je kritické,  dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené 

kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne 

pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa.  Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje 

logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické 

vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a 

pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a 

zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s 

minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. 

Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne.   

   

Stupeň  dosiahol dobré výsledky   

 Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s 

miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických 

a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, 

hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi 

učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku.  Občas potrebuje 

usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj  písomný 



39 

 

prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.    

   

Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky   

 Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje 

poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú  nedostatky. 

Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich 

postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. 

Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, 

kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá.   

   

Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky   

 Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, 

nedokáže ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá 

pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. 

Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti 

uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. 

Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné 

nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo 

pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá.   

   

(1) Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 

stupňami:   

1 – výborný,   

2 – chválitebný,   

3 – dobrý,    4 – dostatočný,   

   5 – nedostatočný.   
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Stupeň 1 (výborný)    

 Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho 

ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický.   

Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.   

   

Stupeň 2 (chválitebný)   

 Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich 

pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 

zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny 

aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. 

Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov.   

   

Stupeň 3 (dobrý)    

 Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené 

kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických 

a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 

zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V 

ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti.   

Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.   
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Stupeň 4 (dostatočný)   

 Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a 

zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné 

chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj 

písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky.  

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo 

estetický.   

Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.   

   

Stupeň 5 (nedostatočný)   

 Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v 

nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné 

chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje 

vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je 

nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej 

úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.   

   

Postup pri hodnotení žiakov 1. stupňa ZŠ:   

V školskom roku 2016/17 budeme používať hodnotenie  známkou vo všetkých 

predmetoch okrem predmetov náboženská a etická výchova, kde sa nehodnotí 

známkou. Na konci prvého a druhého polroka sa hodnotí slovne – absolvoval/a.   

Slovne hodnotiť žiakov priebežne i v predmetoch klasifikovaných známkou.    

Upriamiť pozornosť na samohodnotenie žiaka.   

Preverovanie vedomostí žiakov:   

- ústnou formou – aktivita žiakov, účasť na projektoch, práce v skupinách   

- písomnou formou – previerky po prebratí tematického okruhu   
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- súhrnné hodnotenie – štvrťročné, polročné, trištvrteročné, koncoročné písomné 

práce   

- vstupné písomné práce sú zamerané na opakovanie učiva z predchádzajúceho 

školského roka, realizujú sa z predmetov matematika a slovenský jazyk v mesiaci 

september, nebudú započítané do priemeru známok / budú percentuálne 

vyhodnotené/   

V 1. ročníku sa počas prvého mesiaca / adaptácie / hodnotí slovne, potom sa 

práca žiakov hodnotí známkou.    

   

 Hodnotenie má byť konštruktívne,  povzbudzujúce,  zamerané na pozitívnu 

motiváciu a  na pozitívne stránky schopností žiakov.    

   

Hodnotí sa:  

- veku primerané ovládanie poznatkov podľa UO  

- schopnosť pracovať samostatne  

- aplikácia osvojených zručností a návykov  

- tvorivosť 

- správnosť a úplnosť ústneho prejavu  

- správnosť a estetická úprava písomného prejavu 

 

  Slovenský jazyk -  Jazyková zložka : 

 - aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť 

- samostatnosť a iniciatíva  

- pravidelnosť a zodpovednosť vypracúvania zadaní a úloh 

 - úroveň komunikácie, spolupráca vo dvojici, v skupine 

 - bohatosť slovnej zásoby, správna formulácia viet, tvorenie viet  

- písomná a ústna  komunikácia 

 - používanie správnych tvarov písmen, sklon a úhľadnosť 

- úprava textu, čistota v zošitoch 
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Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov: 

1. ročník: 1 

- počet slov v diktáte: 10 – 15 plnovýznamových slov 

výstupný diktát – zameranie: opakovanie učiva z prvého ročníka 

 

Hodnotenie diktátov: 

 

Počet 

chýb 

Slovné 

hodnotenie 

Známka  

0 -1  výborný 1 

2 – 4  chválitebný 2 

5 -7  dobrý 3 

8 – 10  uspokojivý 4 

11 – 

viac  

neuspokojivý 5 

 

Literárna zložka :  

- čítanie s porozumením, 

 - reprodukcia textu,  

- orientácia v texte,  

- čítanie s prednesom 

 

Prvouka   

- aktivita a práca na vyučovacej hodine, tvorivosť, záujem    

- dôslednosť pri vypracovávaní úloh a domácich zadaní   

   

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka:    

             Slovenský jazyk 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov: 
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2. ročník : 10 

- počet slov v diktáte 20 – 30 plnovýznamových slov 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž) 

3. Samohláska ä 

4. Dvojhlásky 

5. Tvrdé spoluhlásky 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Mäkké spoluhlásky 

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9. Vety  

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 

 

3. ročník : 10 

- počet slov v diktáte  30 – 40 plnovýznamových slov 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ  

3. Vybrané slová po b 

4. Vybrané slová po m 

5. Vybrané slová po p  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vybrané slová po r, s  

8. Vybrané slová po v, z  

9. Slovné druhy  

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

 

4. ročník : 10 

- počet slov 40 -50 plnovýznamových slov 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r  

4. Vybrané slová po s, v, z  

5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 
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7. Vlastné podstatné mená  

8. Ohybné slovné druhy  

9. Neohybné slovné druhy  

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ 

 

Rozsah slov v jednotlivých ročníkoch platí pri odpise i prepise. 

 

 

 

Hodnotenie diktátov: 

 

Počet 

chýb 

Slovné 

hodnotenie 

Známka  

0 -1  výborný 1 

2 – 4  chválitebný 2 

5 -7  dobrý 3 

8 – 10  uspokojivý 4 

11 – viac  neuspokojivý 5 

 

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec 

mal ríchly krok – (1 chyba). Všetky kontrolné diktáty sú vyhodnotené v analýze 

priemerom. Odovzdávajú sa na konci šk. roka. 

 

Kritériá hodnotenia písomných prác vo všetkých predmetoch   

   
100% - 90% = 1 veľmi dobrá úroveň   

89% - 75%   =  2 dobrá úroveň   

74%  - 50%  = 3 priemerná úroveň   

49% - 25%   = 4 málo vyhovujúca úroveň   

24% - 0%     = 5 nevyhovujúca úroveň   
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Hodnotenie prospechu známkou   

   
STUPEŇ JEDNA - VÝBORNÝ   

1. Žiak ovláda fakty, pojmy, definície a zákonitosti celistvo, presne a úplne a 

chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo, samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a zručnosti pri riešení úloh a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí 

logicky správne. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami.   

STUPEŇ DVA - CHVÁLITEBNÝ   

2. Žiak ovláda učivo v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo a samostatne, 

prípadne s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti. 

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Jeho ústny a 

písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

Kvalita výsledkov žiakovej činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. 

Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností.   

STUPEŇ TRI - DOBRÝ   

3. Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov nepodstatné 

medzery. Pri vykonávaní požadovaných činností robí menšie nedostatky. 

Podstatnejšie nepresnosti a chyby však vie s učiteľovou pomocou korigovať. Pri 

riešení úloh sa dopúšťa chýb. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti 

skôr podľa podnetov učiteľa, ako samostatne. Jeho myslenie je vcelku správne, 

nie vždy však tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti, grafický prejav je menej estetický.   

STUPEŇ ŠTYRI - DOSTATOČNÝ   

4. Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia učiva závažné medzery. 

Pri vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh robí často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, 

logický úsudok často chybný. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky 

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak s 

pomocou učiteľa korigovať.   

STUPEŇ PÄŤ - NEDOSTATOČNÝ   

5. Žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a značné 

medzery. Jeho zručnosť vykonávať úlohy má podstatné nedostatky. Pri 

vypracúvaní úloh robí veľmi závažné chyby. Svoje vedomosti nevie uplatniť, a to 
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ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho 

časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má vážne nedostatky v 

správaní, presnosti a výstižnosti. Jeho výsledky aj grafický prejav sú na nízkej 

úrovni. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa.   

   

Písanie a slohová výchova sú súčasťou jazykového vyučovania. Písanie sa 

samostatne neklasifikuje, hodnotí sa individuálna snaha žiaka o vlastné zlepšenie.   

   

 Priebežné hodnotenie osvojených jazykových zručností a schopností:    

- ústne odpovede    

- pravopisné cvičenia   

- tematické testy   

- štvrťročné, polročné, trištvrteročné, koncoročné písomné práce   

   

Hodnotenie písomných prejavov (slohová výchova):   

 Písanie a slohová výchova sú súčasťou jazykového vyučovania. Písanie sa samostatne 

neklasifikuje, hodnotí sa individuálna snaha žiaka o vlastné zlepšenie. 

 

 

 Priebežné hodnotenie osvojených jazykových zručností a schopností:  

- ústne odpovede  

- pravopisné cvičenia 

- tematické testy 

-  štvrťročné, polročné, trištvrteročné, koncoročné písomné práce 

 

Hodnotenie písomných prejavov (slohová výchova): 

 Dôraz sa kladie na vyjadrovacie schopnosti, obsahovú správnosť, myšlienkovú 

nadväznosť, nápaditosť a tvorivosť 

 

Hodnotenie čítania:  

- správnosť, plynulosť, intonácia, tempo, porozumenie,  práca s textom 

Anglický jazyk   

   

Hodnotenie má prevažne motivačnú  a formatívnu funkciu. Hodnotí sa známkou.   

Počúvanie s porozumením:    
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- rozlišovanie a porovnávanie hlások, slabík a slov    

- porovnávanie významu viet na základe ich intonácie   

- úlohy , ktoré umožňujú žiakom demonštrovať pochopenie prostredníctvom 

neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, 

kreslenie).    

 Ústny prejav:   

- dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru  - správna výslovnosť a 

intonácia   

- hodnotenie ústneho prejavu je vnímané v kontexte situácie, nie izolovane 

Čítanie s porozumením:   

- rozlišovanie a porovnávanie písomnej formy slov   

- hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte  - čítanie krátkych textov s 

porozumením.    

 Písomný prejav:    

- úlohy určené na hodnotenie písania odzrkadľujú aktivity v triede   

- odpisovanie slov a krátkych viet, neskôr krátkych odsekov   

- písanie vlastných viet a krátkych odsekov   

- písomné práce po zhrnutí tem. Celkov   

- priebežná kontrola slovnej zásoby   

   

   

Kritériá hodnotenia písomných prác anglického jazyka   

   
100% - 90% = 1 veľmi dobrá úroveň   

89% - 75%   =  2 dobrá úroveň   

74%  - 50%  = 3 priemerná úroveň   

49% - 25%   = 4 málo vyhovujúca úroveň   

24% - 0%     = 5 nevyhovujúca úroveň   

   

Matematika   

   

- čiastkové výsledky a prejavy žiaka na vyučovacej hodine   

- ústne odpovede   



49 

 

- samostatné práce   

- aktivita, záujem   

- originálnosť riešenia úloh   

- aktívna účasť na matematických súťažiach   

- tematické previerky   

- štvrťročné, polročné, trištvrteročné, koncoročné písomné práce   

- písomné práce sú hodnotené viď. v  kritériách hodnotenia písomných prác vo 

všetkých     predmetoch   
   

   

 Vlastiveda, Prírodoveda, Prvouka   

   

- ústna forma hodnotenia – 1 až 2 ústne odpovede za stanovené klasifikačné 

obdobie   

- písomná forma hodnotenia – tematické písomné práce/testy   

- spracovanie projektu a jeho prezentácia   

- aktivita a práca na vyučovacej hodine, tvorivosť, záujem    

- dôslednosť pri vypracovávaní úloh a domácich zadaní   

   

 Výchovné predmety:   

   

 aktivita, tvorivosť a pozitívny vzťah k príslušnému výchovnému predmetu   

- priebežné hodnotenie, - záujem o daný predmet   

- osvojenie výtvarných, hudobno –pohybových postupov a zručností a telesnej 

zdatnosti   

- osvojenie zručností v oblasti práce s počítačom   

- plnenie zadaných úloh   

- správnosť vypracovania a zrealizovania zadaní a úloh   

   

   

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne    

(1) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom 

termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho 
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hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo 

vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie 

žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.    

(2) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci 

druhého polroka, riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa 

hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta.    

   

Opravné skúšky    

(1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé 

výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a 

neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov 

opravnú skúšku.    

(2) Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je 

hodnotený neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí 

riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.    

(3) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého 

polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.    

(4) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky    

a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 

dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno 

povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý 

bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15.  októbra,    

b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení 

za druhý polrok.  (5) žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú 

skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú 

skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky.    

(6) O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum 

vykonania skúšky a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka.    
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Komisionálna skúška    

(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:    

- je skúšaný v náhradnom termíne,    

- vykonáva opravnú skúšku,    

- preskúšanie požiada zákonný zástupca,    

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa,    

- je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,    

- plní osobitný spôsob školskej dochádzky,    

- má povolené individuálne vzdelávanie,    

- ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.    

(2) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, 

komisionálnu skúšku nevykonáva.  

Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne 

predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v 

pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná 

správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje:    

- údaje identifikujúce žiaka,    

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,  - návrh hodnotenia.    

(3) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v 

jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do 

troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo 

do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o 

vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o 

preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v 

školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto 

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.    
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(4) Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak 

pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, 

nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, 

oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je 

neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný 

zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.    

(5) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, 

vzdeláva sa v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, 

vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav 

neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní 

vykonať opravnú skúšku v súlade s čl. 6.    

   

 Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v 

štvrtom ročníku sa do doložky uvedie:  

„Žiak získal primárne vzdelanie“.   

Pochvaly, ocenenia a opatrenia vo výchove sú rozpracované podľa „Metodický 

pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy“ a vo Vnútornom poriadku 

školy, zaznamenávajú sa do katalógového listu 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.   

Pri kontrole žiaka sa zameriavame na tieto oblasti:   

• Kontrola, sledovanie a diagnostikovanie činnosti žiakov v procese   

• Uplatnenie objektívnych metód a prostriedkov na výkony, výsledky žiakov 

a ich činnosť   
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• Definovanie  socializácie žiakov – aktivita, záujem, komunikatívnosť, 

postoje k hodnotám, sebadisciplína, spoločenské vystupovanie a životná 

orientácia   

• Klasifikácia, hodnotenie – objektivizácia, štandardy, výkonnostné testy, 

mravný aspekt hodnotenia   

• Profilácia žiakov – aktivity, záujmová činnosť, predmetové súťaže   

• Mimovyučovacia činnosť žiakov   

   

Postup pri hodnotení žiakov 2.stupňa  ZŠ:   

   

MATEMATIKA(MAT)                       Spôsob hodnotenia: klasifikácia   

   

HODNOTENIE PREDMETU   

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.mája 2011.   

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:    

1 – výborný,                                 

2 – chválitebný,                     

3 – dobrý,                                   

4  –dostatočný,        

5 – nedostatočný.   

Stupeň 1 (výborný)   

- Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho 

ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický.   

Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.   
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Stupeň 2 (chválitebný)    

 - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie 

ich pohotovo vyu- žívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo 

aplikuje pri intelektuálnych, motoric- kých, praktických a iných 

činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie  pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a 

kreatívne alebo  s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 

má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav 

je prevažne estetický.  

Výsledky jeho činností sú kva- litné, bez väčších nedostatkov.   

   

 Stupeň 3 (dobrý)      

- Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a 

zákonitostí podľa učebných  osnov a pri ich využívaní má nepodstatné 

medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré  využíva pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedos- tatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení   jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. 

Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom 

a písomnom prejave má častejšie nedostatky  v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné.   

Stupeň 4 (dostatočný)   

- Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a 

zákonitostí podľa  učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné 

chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj 

písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V 

kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo 

estetický.   
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Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.   

Stupeň 5 (nedostatočný)   

 - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má 

v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné 

chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje 

vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je 

nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej 

úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.   

Cieľom hodnotenia a klasifikácie vzdelávacích výsledkov 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. 

Hodnotenie tým plní informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Vstupná 

písomná práca vo forme testu je zameraná na opakovanie z predchádzajúceho 

ročníka a realizuje sa vždy po dôkladnom zopakovaní v mesiaci október. 

Výstupná písomná práca sa realizuje na konci školského roka v prvej polovici 

mesiaca jún a je overením vedomostí a poznatkov z učiva príslušného 

školského roku. Tieto písomné práce sú klasifikované.   

   

Kritériá na jednotné hodnotenie a klasifikáciu žiakov:   

Percentuálne hodnotenie testov:    

100% - 90% 1 (výborný)   

89% - 75%   2 (chválitebný)   

74% - 50%   3 (dobrý)   

49% - 25%   4 (dostatočný)   

24% - 0%   

   

5 (nedostatočný)   

Bodové hodnotenie písomiek: individuálne - v kompetencii každého vyučujúceho 

podľa potreby   

Ústne hodnotenie – ústne odpovede   

Písomné hodnotenie – kontrolné práce – písomné previerky    

(vstupné, 1.štvrťročné, polročné, 3. štvrťročné, koncoročné, výstupné – z 

MAT)   
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  -  päťminútovky, testy   

Vstupné písomné práce nebudú započítané do priemeru známok.   

V priebehu školského roka budú písané priebežne  päťminútovky, previerky, testy 

, ktoré majú odzrkadliť získané vedomosti v jednotlivých tematických celkoch. 

Tieto budú hodnotené známkou, ak sú žiakom vopred oznámené. (Forma 

preverenia vedomostí z tematického celku je na uvážení učiteľa.) V prípade 

neohlásenia písomného skúšania vopred, bude táto forma slúžiť len ako informácia 

pre učiteľa o stave vedomostí žiakov, a teda nebude hodnotená známkou, ale len 

počtom bodov alebo percentami.   

Na  tento školský rok si stanovila PK MAT stupnicu na hodnotenie kratších foriem 

písomného skúšania  z jednotlivých tematických celkov, s možnosťou prispôsobiť 

stupnicu vedomostnej úrovni žiakov, takúto:     

    100  -   90 %    -   1        

                89 -    75%     -   2   

          74  -   50%     -   3   

          49  -    25%    -   4   

          24  a menej   -   5   

Zaujímavou a účinnou metódou hodnotenia  je sebahodnotenie žiaka a 

hodnotenie jeho výkonu ostatnými žiakmi verbálne.   

   

Geografia                               Spôsob hodnotenia: klasifikácia   

HODNOTENIE PREDMETU   

Kritériá na jednotné hodnotenie a klasifikáciu žiakov:   

Percentuálne hodnotenie testov:    

100% - 90% 1 (výborný)   

89% - 75%   2 (chválitebný)   

74% - 50%   3 (dobrý)   

49% - 25%   4 (dostatočný)   

24% - 0%   

   

5 (nedostatočný)   

Bodové hodnotenie písomiek: individuálne - v kompetencii každého vyučujúceho 

podľa potreby   

Ústne hodnotenie – ústne odpovede   

Písomné hodnotenie – kontrolné práce – písomné previerky    
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  -  päťminútovky, testy, projekty   

   

V priebehu školského roka budú písané priebežne  päťminútovky, previerky, testy 

, ktoré majú odzrkadliť získané vedomosti v jednotlivých tematických celkoch. 

Tieto budú hodnotené známkou, ak sú žiakom vopred oznámené.(Forma 

preverenia vedomostí z tematického celku je na uvážení učiteľa.) V prípade 

neohlásenia písomného skúšania vopred, bude táto forma slúžiť len ako informácia 

pre učiteľa o stave vedomostí žiakov, a teda nebude hodnotená známkou, ale len 

počtom bodov alebo percentami.   

   

Ústne skúšanie, odpoveď  -  každý žiak bude absolvovať minimálne 1 

klasifikovanú odpoveď z predmetu za polrok. Ústna odpoveď preveruje úroveň 

kompetencií žiaka v rámci daných tematických celkov  učebného plánu.   

   

Súčasťou celkového hodnotenia žiakov bude i vypracovanie  1 ľubovoľného 

projektu, ktorý bude taktiež hodnotený známkou. Táto bude syntézou grafického 

prevedenia a verbálnej prezentácie projektu. Forma projektu a tematické zameranie 

bude závisieť od  výberu  a dohody učiteľa so žiakom.   

   

 Na  tento školský rok si stanovila PK GEO stupnicu na hodnotenie kratších foriem 

písomného skúšania  z jednotlivých tematických celkov, s možnosťou prispôsobiť 

stupnicu vedomostnej úrovni žiakov, takúto:     

    100  -   90 %    -   1        

                  89 -    75%     -   2   

               74  -   50%     -   3   

     49  -    25%    -   4   

              24  a menej   -   5   

Zaujímavou a účinnou metódou hodnotenia  je sebahodnotenie žiaka a 

hodnotenie jeho výkonu ostatnými žiakmi verbálne.   

Chémia  -  HODNOTENIE PREDMETU   

                   Získavanie podkladov na hodnotenie:   

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú nasledovné formy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:    
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a) písomná – testy, previerky na konci tematického celku, ktoré slúžia na kontrolu 

a hodnotenie osvojených poznatkov stanovených výkonným štandardom    

b) verbálna– ústne prezentovanie osvojených poznatkov stanovených výkonným  

štandardom, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na 

spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach   

c) samostatná práca žiakov -  vytvorenie projektu a jeho prezentácia   

Pri praktických aktivitách budeme hodnotiť slovne praktické zručnosti s dôrazom 

na samostatnosť a správnosť tvorby záverov.   

Hodnotenie písomných testov (na základe vzájomnej dohody učiteľov 

predmetovej komisie prírodných vied)   

100 - 90%  výborný   

 89 - 75%  chválitebný   

 74 - 50%  dobrý   

 49 - 25%  dostatočný   

 24 -  0%  nedostatočný   

      

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka 

na jeho školský výkon.   

   

BIOLÓGIA   

   

HODNOTENIE PREDMETU   

                    Získavanie podkladov na hodnotenie:   

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú nasledovné formy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:    

a) písomná – testy, previerky na konci tematického celku, ktoré slúžia na kontrolu 

a hodnotenie osvojených poznatkov stanovených výkonným štandardom    
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b) verbálna– ústne prezentovanie osvojených poznatkov stanovených výkonným  

štandardom, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na 

spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach   

c) samostatná práca žiakov -  vytvorenie projektu a jeho prezentácia   

Pri praktických aktivitách budeme hodnotiť slovne praktické zručnosti s dôrazom 

na samostatnosť a správnosť tvorby záverov.   

Hodnotenie písomných testov (na základe vzájomnej dohody učiteľov 

predmetovej komisie prírodných vied) 100 - 90%  výborný   

 89 - 75%  chválitebný   

 74 - 50%  dobrý   

 49 - 25%  dostatočný   

 24 -  0%  nedostatočný   

      

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka 

na jeho školský výkon.   

   

 

HODNOTENIE PREDMETU   

Hodnotenie predmetu Svet práce a Technika:   

Predmet sa hodnotí známkou.   

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú nasledovné formy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:    

a) písomná – testy, previerky na konci tematického celku, ktoré slúžia na kontrolu a 

hodnotenie osvojených poznatkov stanovených výkonným štandardom    

b) verbálna– ústne prezentovanie osvojených poznatkov stanovených výkonným  

štandardom, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach   

c) samostatná práca žiakov -  vytvorenie projektu a jeho prezentácia   

d) praktická aktivita -  budeme slovne hodnotiť praktické zručnosti   



60 

 

   

INFORMATIKA   

HODNOTENIE PREDMETU   

  Predmet sa hodnotí známkou.   

 

                    Získavanie podkladov na hodnotenie:   

 Práca na počítači    

 Odpovede  - ústnou alebo písomnou formou   

 Samostatné práce     

 Projekty     

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú nasledovné formy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:    

a) písomná – testy, previerky na konci tematického celku, ktoré slúžia na kontrolu a 

hodnotenie osvojených poznatkov stanovených výkonným štandardom    

b) verbálna– ústne prezentovanie osvojených poznatkov stanovených výkonným  

štandardom, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na 

spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach   

c) samostatná práca žiakov -  vytvorenie projektu a jeho prezentácia d) Práca na počíta   

   

  

                            SLOVENSKÝ JAZYK a Literatúra (SJL)    Spôsob hodnotenia: klasifikácia   

   

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 

na hodnotenie žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.mája 2011.   

Predmet SJL pozostáva z dvoch zložiek: slovenský jazyk a sloh, literatúra. Obe tieto zložky  

sú súčasťou priebežného i celkového hodnotenia žiakov.    
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Harmonogram diktátov a slohových písomných prác zo slovenského jazyka   

DIKTÁTY     SLOHOVÉ PÍSOMNÉ 

PRÁCE   

ročník   počet   zameranie   rozsah   počet   zameranie   

5.   

ročník   

4    opakovanie zo 

4. ročníka   

 podstatné mená   

 prídavné mená   

 slovesá   

50 – 60 

plnovýznamových   

slov   

1    rozprávanie s 

prvkami opisu   

6.   

ročník   

4    opakovanie 

učiva z 5.   

ročníka   

 prídavné mená   

 slovesné 

spôsoby  

opakovanie 

učiva zo 6.  

ročníka   

61 – 70 

plnovýznamových   

slov   

  

2    statický opis   

 rozprávanie s 

využitím 

priamej reči 

/1.  

osoba, 3. 

osoba/   

7.   

ročník   

4    opakovanie 

učiva  zo  6.  

ročníka   

 cudzie slová   

 číslovky   

 opakovanie 

učiva zo 7.   

ročníka   

71 – 80 

plnovýznamových   

slov   

2    umelecký opis   

 charakteristika 

osoby   

8.   

ročník   

4    opakovanie 

učiva zo 7.   

ročníka   

 podstatné mená 
mužského rodu  

zvieracie   

 neživotné 

zakončené na – 

r,  

-l   

 opakovanie 

učiva  z  8.  

ročníka   

81 – 90 

plnovýznamových   

slov   

2    slávnostný prejav   

 životopis   
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9.   

ročník   

4    opakovanie 

učiva z 8.   

ročníka   

 interpunkcia   

91 – 100 

plnovýznamových   

slov   

2    výklad   

 úvaha   

     jednoduché súvetie  

záverečné opakovanie z  

5.   

– 9. ročníka   

      

   

 

 

Kritériá na jednotné hodnotenie a klasifikáciu žiakov:  

Percentuálne hodnotenie testov:    

100% - 90% 1 (výborný)   

89% - 75%   2 (chválitebný)   

74% - 50%   3 (dobrý)   

49% - 25%   4 (dostatočný)   

                               24% - 0%   5 (nedostatočný)   

Bodové hodnotenie písomiek: je individuálne, je v kompetencii každého 

vyučujúceho podľa potreby   

Ústne hodnotenie – ústne odpovede   

Písomné hodnotenie – kontrolné práce – písomné previerky  (vstupné,  

1.štvrťročné, polročné, 3. štvrťročné, výstupné)   

   -  päťminútovky, pravopisné cvičenia, testy, projekty, čitateľský denník, 

slohové práce,  diktáty   

Vstupné písomné práce vo forme testu sú zamerané na opakovanie z 

predchádzajúceho ročníka a realizujú sa vždy po dôkladnom zopakovaní v 

mesiaci október. Vstupné písomné práce a vstupné diktáty nebudú započítané 

do priemeru známok, nebudú klasifikované.   

Výstupné písomné práce sa realizujú na konci školského roka v prvej 

polovici mesiaca jún a sú overením vedomostí a poznatkov z učiva príslušného 

školského roku. Tieto písomné práce sú klasifikované a započítané do priemeru 

známok.   
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Slohové práce hodnotiť podľa týchto kritérií:   

1. Vonkajšia forma = 4 body max.   

 čitateľnosť – zreteľné odlíšenie veľkých a malých písmen, 

diakritické znamienka   

 zreteľné grafické členenie odsekov – 1,5 až 2 cm na začiatku riadka   

 prepísanie práce z konceptu do čistopisu za daný časový limit   

 čistota textu bez škrtania, používať okrúhle zátvorky a preškrtnutie 

vodorovne   

 dodržiavanie okrajov vnútorných i vonkajších, potreba 

rozdeľovania slov  dodržiavanie predpísaného rozsahu, menej i 

viac je nie maximálny počet bodov   

2. Vnútorná forma = 20 bodov max.  

OBSAH /max 4 body/   

dodržanie témy – použitie kľúčových slov z názvu   

myšlienkové vyústenie – zakončenie práce, záver /rozprávanie = pointa; 

výklad = vysvetlenie problému; úvaha = primeranosť vyjadrovania sa žiakov/  

KOMPOZÍCIA /max 4 body/   

uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu   

vnútorná stavba, členenie textu do myšlienkových celkov, ich 

vyváženosť   

nadväznosť a logickosť textu   

JAZYK /max. 4 body/   

správne použitie slovných druhov typických pre daný žáner   

morfologická správnosť jazykových prostriedkov – väzba slovies, 

pádové koncovky   

syntaktická správnosť jazykových prostriedkov – postavenie prívlastkov, 

slovosled   

rôznorodosť, variabilnosť – neopakovanie slov, šírka slovnej zásoby  

PRAVOPIS /max. 4 body/   
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/poznámka: o rovnakej chybe a interpunkcii a neznámych javoch a rovnosti chýb 

platí to isté čo pri diktátoch/   

ŠTÝL /max. 4 body/   

 správna štylizácia viet – zrozumiteľnosť textu ako celku   

 tvorivosť – tvorivá lexika   

 pútavosť – podanie zaujímavou, pútavou formou, ktorá vyvoláva v 

čitateľovi zvedavosť   

3. Celkový dojem = 4 body max.   

 celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní   

 práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské názory, 

protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie 

ľudského zdravia a iné   

   

 Hodnotenie diktátov – stupnica pre 5. - 9. roč.            

  0 – 1 chyba  1 (výborný)                 

  2 – 3 chyby  2 (chválitebný)   

   4 – 7 chýb   3 (dobrý)               

  8 – 10 chýb  4 (dostatočný)             

  11 – viac chýb 5 (nedostatočný)      

   

Popri pevne stanovených a povinných písomných prácach a kontrolných 

diktátoch sú  súčasťou klasifikácie i ďalšie formy skúšania.   

   

V priebehu školského roka budú písané priebežne päťminútovky, 

pravopisné cvičenia, písomné previerky a testy, ktoré majú odzrkadliť získané 

vedomosti v jednotlivých tematických celkoch. Tieto budú hodnotené známkou, 

ak sú žiakom vopred oznámené. (Forma preverenia vedomostí z tematického celku 

je na uvážení učiteľa.) V prípade neohlásenia písomného skúšania vopred, bude 
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táto forma slúžiť len ako informácia pre učiteľa o stave vedomostí žiakov, a teda 

nebude hodnotená známkou, ale len počtom bodov alebo percentami.   

(Za tematický celok je považovaná  napr. časť tvaroslovia – zhrnutie učiva o 

podstatných menách: ich pravopis, gramatické kategórie, skloňovanie, vzory.)   

Po prebratom gramatickom jave budú hodnotené známkou pravopisné 

cvičenia, ktoré však môžu byť súčasťou previerky alebo kratšej písomnej formy 

skúšania, ale môžu byť pripravené aj samostatne. Tieto učiteľ vopred žiakom 

oznámi.   

Nácvičné diktáty, ktoré slúžia na precvičenie gramatických javov a ako 

príprava na klasifikovaný kontrolný diktát,  známkované nebudú.   

  Ústne skúšanie, odpoveď  -  každý žiak bude absolvovať minimálne 1 

klasifikovanú odpoveď z predmetu za polrok. Ústna odpoveď preveruje úroveň 

kompetencií žiaka v rámci daných tematických celkov  učebného plánu.   

V rámci ústnych odpovedí bude žiak dvakrát ročne skúšaný z prednesu 

poézie alebo prózy spamäti, z ukážky, ktorú mu určí  vyučujúci. Táto bude 

hodnotená známkou.   

Súčasťou celkového hodnotenia žiakov bude i vypracovanie  1 

ľubovoľného projektu, ktorý bude taktiež hodnotený známkou. Táto bude 

syntézou grafického prevedenia a verbálnej prezentácie projektu. Forma projektu 

a tematické zameranie bude závisieť od  výberu  a dohody učiteľa so žiakom.   

Zaujímavou a účinnou metódou hodnotenia  je sebahodnotenie žiaka a 

hodnotenie jeho výkonu ostatnými žiakmi verbálne.   

   

                            CUDZÍ JAZYK (ANJ, NEJ)                     Spôsob hodnotenia: klasifikácia    

5. ročník, 6. ročník   

Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o 

tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky 

naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa bude: 

ústna odpoveď, prezentácia referátu - projektu, didaktický test cieľových 



66 

 

otázok, čítanie textu aj s porozumením, aktivita na vyučovacej hodine, slovná 

zásoba.   

Pri hodnotení a klasifikácii sa vychádza z platných metodických 

pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Hodnotiť sa 

bude známkou. Uplatňuje sa nielen samohodnotenie, ale aj hodnotenie žiakov 

navzájom. Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami je potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy  

a pri hodnotení postupovať podľa platných metodických pokynov.   

A) Kontrolné písomné práce   

Počet a témy kontrolných písomných prác: podľa platných metodických pokynov.   

   100 - 90 %   stupeň 1   

   89 - 75 %   stupeň 2   

   74 - 50 %   stupeň 3   

   49 - 25 %   stupeň 4   

   od 24 %   stupeň 5   

B) Tematické previerky   

Vzhľadom na to, že rozsah jednotlivých tematických previerok je 

rozdielny, nemôže mať stupnica hodnotenia jednotlivé bodové vymedzenie 

a jednotné hodnotenie známkou. Preto sa odporúča percentuálne vymedzenie 

hranice úspešnosti, ktorú možno premietnuť na každú previerku, nezávisle 

na počte bodov.   

     100 - 90 %   stupeň 1   

   89 - 75 %   stupeň 2   

   74 - 50 %   stupeň 3   

   49 - 25 %   stupeň 4   

   od 24 %   stupeň 5   

7. ročník, 8. ročník, 9. 

ročník  Kritériá 

hodnotenia:   
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písomné – didaktické práce, kontrolné práce, projektové práce (podľa preberaných 

tém), krátke previerky zo slovnej zásoby, gramatiky, diktáty   

v projektovej práci je hodnotené nasledovné: tvorivosť, výber zdrojov, grafický 

prejav, logika usporiadania, prezentácia   

ústne – slovná zásoba, situačný rozhovor, čítanie textu s porozumením, 

reprodukcia textu, opis obrázka   

Hodnotená bude aj aktivita žiaka na hodinách anglického a nemeckého jazyka.    

Stupnica hodnotenia:   

                Známka              Percentuálna úspešnosť   

Výborný (1)                            100% - 90%   

Chválitebný (2)                              89% - 75%   

Dobrý (3)                              74% - 50%   

Dostatočný (4)                              49% - 25 %   

Nedostatočný (5)                              24% - 0%   

Hodnotenie projektov vo všetkých ročníkoch   

   

   

Tvorivosť - 

vlastný prínos   20%   

vlastné nápady, je otvorený novým podnetom, dokáže 

vyjadriť veku primerané postoje.   

Informácie - 

výber zdrojov   
20%   

Vie vyhľadávať samostatne, vie ich  

použiť v praxi, pracuje samostatne   

po návode učiteľa.   

  

100 

%   

Pojmy a 

poznatky   
10%   

Ovláda podľa učebných osnov a vie 

ich využívať  

  

Grafický prejav   10 %   Estetický, úhľadný, bez väčších nedostatkov.   

Logické 

operácie   20%   

Pri riešení úloh uplatňuje logiku, funkčne využíva 

vedomosti a zručnosti, čitateľská gramotnosť je na 

vysokej úrovni.      

   

Prezentácia   

20%   

Samostatný ústny prejav, správny a výstižný, osvojenú 

slovnú zásobu dokáže vhodne používať v 

komunikácii, prezentuje samostatne,  

vie vzbudiť záujem.   
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DEJEPIS  (DEJ)                                               Spôsob hodnotenia: klasifikácia   

   

1. Ústne skúšanie – min. 2x za polrok   

    

     a)   na tému danú učiteľom   

    výborný - vyčerpávajúca, samostatná odpoveď, správne zodpovedané 

ďalšie otázky     chválitebný – samostatná odpoveď, správne odpovede 

na doplňujúce otázky, menšia                      neistota     

 dobrý   – samostatná odpoveď s menšími nepresnosťami, nepresné 

odpovede na             doplňujúce otázky      dostatočný  – 

 odpoveď  iba  za  pomoci  navádzacích  otázok     

 nedostatočný – nevie odpovedať na žiadne otázky, nepripravený   

   

2. Aktivita na vyučovaní    

     – v rámci frontálneho opakovania  

3.Projekty – 2 - 3x za polrok   

                 

4. Referáty    

5. Didaktické testy – po ukončení tematického celku – 10 – 15 otázok – max. na 

20 min.   

    Klasifikácia:   

         100%  -  90%  - 1   

  89%  -  75% -  2   

  74%  -  50% -  3   

  49%  -  25% -  4   

  24%  -    0% -  5   

   

6.Pracovné listy, doplňovačky, historické hádanky – vopred ohlásené 

budú klasifikované      ako v bode 5, vopred neohlásené budú hodnotené iba 

bodmi a budú slúžiť na sebakontrolu      a informáciu pre učiteľa, ako žiaci 

zvládli učivo   
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  Súčasťou celkového hodnotenia predmetu bude aj prístup žiaka k učebnej 

činnosti na vyučovaní, domáca príprava, vedenie zošita, plnenie zadaných úloh.    

     

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

:TSV,VYV,RGV,OBN   

- Pri hodnotení a klasifikácií žiakov budeme vychádzať z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu a z učebných osnov zakotvených v 

ŠkVP.   

- Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali 

žiakov na úspešných a neúspešných.   

- Hodnotenie budeme robiť na základe kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka   

- Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania   

- Na vysvedčení bude žiak z uvedených výchovných predmetov 

hodnotený známkou, okrem náboženskej a etickej výchovy , ktorá 

bude hodnotená absolvoval, neabsolvoval.   

Hodnotenie prospechu známkou -  

STUPEŇ JEDNA - VÝBORNÝ   

1. Žiak ovláda fakty, pojmy, definície a zákonitosti celistvo, presne a úplne a chápe 

vzťahy medzi nimi. Pohotovo, samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 

zručnosti pri riešení úloh a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne. Jeho 

ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú 

kvalitné, iba s menšími nedostatkami.   

STUPEŇ DVA - CHVÁLITEBNÝ   

2.Žiak ovláda učivo v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo a samostatne, 

prípadne s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti. Myslí 

správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav 

má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov 

žiakovej činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický prejav je 

estetický, bez väčších nepresností.   

STUPEŇ TRI - DOBRÝ   
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3.Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov nepodstatné 

medzery. Pri vykonávaní požadovaných činností robí menšie nedostatky. 

Podstatnejšie nepresnosti a chyby však vie s učiteľovou pomocou korigovať. Pri 

riešení úloh sa dopúšťa chýb. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti skôr 

podľa podnetov učiteľa, ako samostatne. Jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy 

však tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, grafický prejav je menej estetický.   

STUPEŇ ŠTYRI - DOSTATOČNÝ   

4.Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia učiva závažné medzery. Pri 

vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh robí často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický úsudok 

často chybný. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak s pomocou učiteľa 

korigovať.   

STUPEŇ PÄŤ - NEDOSTATOČNÝ   

5.Žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a značné medzery. 

Jeho zručnosť vykonávať úlohy má podstatné nedostatky. Pri vypracúvaní úloh robí 

veľmi závažné chyby. Svoje vedomosti nevie uplatniť, a to ani s pomocou učiteľa. 

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V 

ústnom a písomnom prejave má vážne nedostatky v správaní, presnosti a výstižnosti. 

Jeho výsledky aj grafický prejav sú na nízkej úrovni. Závažné nedostatky a chyby 

nevie opraviť ani s pomocou učiteľa.   

Kritériá na jednotné hodnotenie a klasifikáciu žiakov:   

Percentuálne hodnotenie testov:    

100% - 90% 1 (výborný)   

89% - 75%   2 (chválitebný)   

74% - 50%   3 (dobrý)   

49% - 25%   4 (dostatočný)   24% - 0%   

 

5 (nedostatočný)   

Bodové hodnotenie písomiek: individuálne - v kompetencii každého vyučujúceho 

podľa potreby  

Písomné hodnotenie – kontrolné práce  päťminútovky, testy, projekty,    
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- pri hodnotení integrovaných žiakov pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne, žiakov vedieme k tomu, aby sa vedeli sami ohodnotiť, aby 

vedeli ohodnotiť aj výkony iných   

 •  školské výlety a exkurzie využívať na spoznávanie miestnej krajiny, jej histórie   

             a kultúry   

• využívať vo výchovno-vzdelávacej práci významné výročia a 

pamätné dni   

• iniciovať aktivity zamerané na využitie poznatkov v praxi v rámci 

školy (tvorba školských projektov)   

 

 Predmet: Občianska náuka (OBN)     Spôsob hodnotenia: klasifikácia   

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať hodnotenie 

ústnej a písomnej odpovede,   a to minimálne dvakrát za polrok.   

V každom ročníku bude žiak hodnotený známkou za projekt.  

100%  -  90% -1 

 89%  -  75% -  2   

74%  -  50% -  3 

 49%  -  25% -  4   

                     24%  -    0% -  5   

Inou metódou hodnotenia je pozorovanie práce žiakov v skupine. Učiteľ si všíma 

aktivitu žiakov, postoj k práci, snahu pri riešení zadanej úlohy, záujem, spôsob kladenia 

otázok, odpovede žiakov. Hodnotí nielen vedomosti a schopnosti, ale aj úsilie žiaka a 

svedomitosť, aktivitu, tvorivosť, samostatnosť.   

Častou metódou je slovné hodnotenie, ktoré sa môže realizovať ústnou pochvalou pred 

kolektívom, ale i konštruktívnou kritikou. Učiteľ môže vyzdvihnúť žiakove klady, ale 

zároveň citlivo poukázať  na prípadné nedostatky a chyby, povzbudiť, usmerniť prácu 

žiakov s cieľom zlepšiť ich výkony.   
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Predmet: Regionálna výchova   

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať hodnotenie známkou za 

projekty a prezentácie.   

Žiaci budú preverovaní 2x do roka písomnou formou, ktorej výsledok bude 

klasifikovaný známkou podľa stupnice.   

Inou metódou hodnotenia je pozorovanie práce žiakov v skupine. Učiteľ si 

všíma aktivitu žiakov, postoj k práci, snahu pri riešení zadanej úlohy, záujem, 

spôsob kladenia otázok, odpovede žiakov. Hodnotí nielen vedomosti a schopnosti, 

ale aj úsilie žiaka a svedomitosť, aktivitu, tvorivosť, samostatnosť.   

Častou metódou je slovné hodnotenie, ktoré sa môže realizovať ústnou 

pochvalou pred kolektívom, ale i konštruktívnou kritikou. Učiteľ môže vyzdvihnúť 

žiakove klady, ale zároveň citlivo poukázať  na prípadné nedostatky a chyby, 

povzbudiť, usmerniť prácu žiakov s cieľom zlepšiť ich výkony.   

   

 

 

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne    

(1) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom 

termíne v prvom  

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie 

náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať 

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka 

zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.    

(2) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci 

druhého polroka, riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, 

aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta.    

Opravné skúšky    

(1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé 

výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a 
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neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov 

opravnú skúšku.    

(2) Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je 

hodnotený neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí 

riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.    

(3) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého 

polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.    

(4) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky    

a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 

dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno 

povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý 

bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15.  októbra,    

b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení 

za druhý polrok.  (5) žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú 

skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú 

skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky.    

(6) O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum 

vykonania skúšky a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka.    

   

Komisionálna skúška    

(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:    

- je skúšaný v náhradnom termíne,    

- vykonáva opravnú skúšku,    

- preskúšanie požiada zákonný zástupca,    

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa,    

- je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,    

- plní osobitný spôsob školskej dochádzky,    
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- má povolené individuálne vzdelávanie,    

- ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.    

(2) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, 

komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý 

zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú 

správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na 

základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie 

prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje:    

- údaje identifikujúce žiaka,    

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,  - návrh hodnotenia.    

(3) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v 

jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do 

troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo 

do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o 

vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o 

preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v 

školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto 

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.    

(4) Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak 

pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, 

nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, 

oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je 

neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný 

zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.    

(5) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, 

vzdeláva sa v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, 

vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav 

neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete 
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prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní 

vykonať opravnú skúšku v súlade s čl. 6.    

   

 Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý  stupeň školy žiak získa nižšie sekundárne vzdelanie. Na 

vysvedčení v deviatom  ročníku sa do doložky uvedie:„ Žiak/žiačka získal(a) 

nižšie stredné vzdelanie“.   

Pochvaly, ocenenia a opatrenia vo výchove sú rozpracované podľa „Metodický 

pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy“ a vo Vnútornom poriadku 

školy, zaznamenávajú sa do katalógového listu žiaka.   

Celkové hodnotenie   

Výsledné hodnotenie je súhrnom klasifikácie písomných a ústnych skúšok, 

pozorovania práce žiaka počas hodnotiaceho obdobia v triede aj mimo nej. 

Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná 

známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Odrazí sa 

v nej aj aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa, úroveň 

písomných prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky, domáce úlohy), účasť 

na súťažiach, olympiádach, prejavený záujem nad rámec stanovených povinností.   

   

Systém hodnotenia správania žiakov    

 Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi 

spolužiakmi.   

V škole musí vládnuť disciplína, lebo škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.  

  

Porušenie každého bodu ŠP je priestupkom a výchovným problémom žiaka. 

Vyučujúci, pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi priestupok cestou žiackej 

knižky rodičom a oboznámi s tým triedneho učiteľa. Pri opakovaných priestupkoch 

písomne pozýva triedny učiteľ zákonných zástupcov žiaka k riešeniu výchovných 

problémov.   

 Ak sa žiak znovu opakovane dopúšťa priestupkov, je predvolaný pred riaditeľku školy 

spolu so zákonným zástupcom.   
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 Ak sa žiak dopustí závažného priestupku, môže dostať riaditeľské pokarhanie v 

priebehu školského roka.   

Pri udeľovaní výchovných opatrení sa postupuje podľa Metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl vydaných MŠ SR.   

   

1. Pochvaly a iné ocenenia:   

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, 

za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly a pokarhania sa udeľujú ústne alebo 

písomne.   

Žiakovi môže byť udelené:   

- pochvala od vyučujúceho do žiackej knižky a do Poznámok k práci žiakov v 

Klasifikačnom zázname  

- pochvala od triedneho učiteľa pred kolektívom s písomným oznámením rodičom   

- pochvala od riaditeľa školy pred kolektívom s písomným oznámením rodičom  

- diplom, pochvalné uznanie  

- po schválení rodičovskou radou vecná odmena  

  

Pochvala  od triedneho učiteľa  

a) za výborný prospech – priemer do 1,2,   

b) za výbornú dochádzku –  0 vymeškaných hodín,   

c) za reprezentáciu triedy,   

d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností   

  

Pochvala  od riaditeľa školy   

a) za výborný prospech – priemer do 1,0,  

b) za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží a olympiád,   

c) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou.   

  

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov   

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Tieto  

opatrenia predchádzajú spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti previnenia 

sa ukladá niektoré z týchto opatrení:   

- zápis do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname (KZ) a zápis do žiackej knižky 

(ŽK), - napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy s 

písomným oznamom rodičom  
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- pokarhanie od riaditeľa školy pred kolektívom školy s písomným oznamom rodičom  

  

A. Napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa (NTU, PTU):   

a) za 3-6 zápisov v klasifikačnom zázname (žiackej knižke) alebo ústnu sťažnosť učiteľov 

prednesenú na pedagogickej rade (zabúdanie ŽK, učebných pomôcok, na vyučovanie chodí 

nepripravený, nemá domácu úlohu, vyrušuje na vyučovaní, je nedisciplinovaný na 

prestávkach, neplnenie príkazov, ).  

 b) za nevhodnú úpravu zovňajšku,   

c) za neprezúvanie sa v priestoroch školy,   

d) za neplnenie povinnosti týždenníkov,   

e) za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo 

žiackym kolektívom,   

f) za neskoré neodôvodnené príchody na vyučovanie  

g) za 1-2 neospravedlnených hodín   

Napomenutie alebo pokarhanie TU môže byť žiakovi udelené aj počas školského roka cestou 

ŽK, nie iba za hodnotiace obdobie  

Ak sa žiak voči VPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie  

výchovné opatrenie.   

  

B. Pokarhanie od riaditeľa školy:   

a) za neospravedlnenú absenciu za 6 až 12 hodín,   

b) za podvádzanie a klamstvo,   

c) za opakované neslušné správanie sa, za vulgárne vyjadrovanie,   

d) za 7-9 zápisov v Žiackej knižke a v Klasifikačnom zázname,   

e) za opakujúce sa priestupky uvedené pri pokarhaní TU,   

f) za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia (podľa závažnosti),  g za prinášanie 

zakázaných predmetov do školy.   

Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní na  pedagogickej rade. Pokarhanie sa 

udeľujú pred kolektívom triedy.   

O udelení opatrenia informuje riaditeľka školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu 

žiaka.   
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C.  Hodnotenie a klasifikácia správania  

Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania a 

vnútorného poriadku školy počas klasifikačného obdobia. Správanie žiaka sa klasifikuje so 

zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:   

  

1. Stupeň 1 ( veľmi dobré ):   

Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy.  

Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.   

  

2. Stupeň 2 ( uspokojivé ):   

a) za neospravedlnenú absenciu od 13 do 19 hodín,  

b) za 10 a viac zápisov v klasifikačnom zázname za porušovanie školského poriadku,  

c) za prinášanie predmetov ohrozujúcich zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosti 

organizované školou,  d) za krádež,   

e) za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských 

priestoroch a na školských akciách,   

f) za závažné podvádzanie a klamstvo,   

g) za úmyselné ublíženie na zdraví,   

h) za šikanovanie a vydieranie,   

i) za vandalizmus,   

j) za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie 

voči zamestnancom školy,   

k) za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti),   

l) za opakované priestupky, za ktoré bolo už udelené napomenutie alebo pokarhanie od 

triedneho učiteľa.   

m) za agresívne správanie sa voči spolužiakom v škole i na verejnosti.  

  

3. Stupeň 3 ( menej uspokojivé ):   

a) za neospravedlnenú absenciu od 20 do 25 hodín,   

b) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2,   

c) aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení.   

  

4. Stupeň 4 ( neuspokojivé ):   
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a) za neospravedlnenú absenciu nad 25 hodín,   

b) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky,   

c) za zámerné narúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi,   

d) za závažné previnenia ohrozujúce ostatných spolužiakov.   

 

Hodnotenie zamestnancov   

Cieľom hodnotenia zamestnancov je získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti 

pedagogických zamestnancov školy, o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, o 

objektívnosti hodnotenia prospechu a správania žiakov, zabezpečiť plynulý chod vyučovania, 

zabezpečiť dodržiavanie pracovnej disciplíny, zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri hodnotení 

prospechu a správania žiakov.   

Formy, metódy a spôsob hodnotenia:   

priama hospitačná činnosť riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy, vedúcich MZ a PK 

- cieľ: sledovanie odborných vedomostí a zručností, dodržiavania didaktických zásad, plnenia 

učebných osnov, vzdelávacích štandardov, časovo-tematických plánov, vzdelávacích 

programov, využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky, hodnotenia prospechu a 

správania žiakov, plnenia plánov MZ a PK, dodržiavania bezpečnostných predpisov na 

vyučovacích hodinách a psychohygienických zásad,individuálne rozhovory so 

zamestnancami školy,rozbor kontrolných prác,spolupráca MZ a PK – vzájomná hospitačná 

činnosť, zovšeobecnenie dobrých skúseností,sledovanie plnenia prevádzkového poriadku 

školy a ŠKD,  sledovanie dodržiavania pravidiel školského poriadku pre žiakov 

školy,sledovanie činnosti záujmových útvarov – uplatnenie vzdelávacích poukazov,kontrola 

práce triednych učiteľov – plnenie úloh z plánu práce triedneho učiteľa, kontrola práce 

výchovného poradcu,využívanie odborných učební a areálu ihriska na vyučovacích hodinách    

a v ŠKD,dodržiavanie rozvrhu hodín.   
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Kompetencie 

učiteľa   

Charakteristika    

Odborné 

vedomosti a 

zručnosti   

Dokonale ovláda svoje predmety.   

Zameranie na žiaka   Pozná žiakov, analyzuje ich potreby a záujmy, vie si 

pripraviť učebné stratégie na základe toho, aby 

motivoval žiakov, a tým dosiahol výborné výsledky, 

využíva spätnú väzbu          na zlepšovanie procesu.   

Zameranie na 

výsledky   
Má jasne stanovené ciele, ako chce so žiakmi dosiahnuť 

čo najlepšie výsledky a kompetencie, v čom chce škole 

pomôcť.   

Strategické 

myslenie   
Uvedomuje si širší kontext svojej práce v triede so 

záležitosťami školy, regiónu ale aj celoslovenského 

vzdelávania (využívanie výsledkov medzinárodných 

meraní), prispieva novými nápadmi.   

Vedenie ľudí   Buduje výkonné tímy nielen v triede, ale aj v škole so 

spolupracovníkmi, aktívne rozvíja schopnosť ľudí 

prostredníctvom náročných úloh, cieľov, spätnej väzby, 

vedie a motivuje aj menej výkonných ľudí.   

Osobnostné kvality   Snaží sa rozvíjať v odborných a pedagogických 

záležitostiach, má dobré vzťahy s kolektívom, vie jasne a 

účinne komunikovať so žiakmi, je osobne bezúhonný.    

   

   

Hodnotenie školy – externé alebo interné   

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, región, obec, pedagogická i nepedagogická 

verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o zvládaní požiadaviek a ako škola 

dosahuje ciele.   

Dôraz sa kladie na konštatovanie úrovne stavu, zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný 

stav ovplyvňujú, návrhy riešení.   

Hodnotenie školy sa uskutočňuje na konci každého školského roku 

prostredníctvom  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Základnej  školy, Partizánska 362, 951 51 Nová Ves nad Žitavou 

a Školského klubu detí pri ZŠ  v Novej Vsi nad Žitavou za uplynulý školský 

rok.    
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 Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o 

tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené a aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, 

ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP. Dôraz je kladený na dve veci:   

- konštatovanie úrovne stavu,   

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.   

Kritériom pre nás je:   

• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov   

• Kvalita výsledkov   

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:    

• Dotazníky pre žiakov a rodičov    

• Dotazníky pre pedagogických zamestnancov   

• Dotazníky pre absolventov školy     

• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach    

• SWOT analýza    

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, včítane návrhov a opatrení.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

IV. Školský učebný plán pre ISCED 1   

Vzdelávacia 

oblasť   predmet/ročník   
  ročník     

VP   
1.   2.   3.   4.   

Jazyk a 

komunikácia   

slovenský jazyk a 

literatúra   

9   8    7     7 Štátny   

   10   9   1     1 Školský   

anglický jazyk   
      3     3 Štátny   

   1         Školský   

Matematika  

a práca s 

informáciami   

matematika   
4   4   4     4 Štátny   

5   5         Školský   

informatika   
      1     1 Štátny   

            Školský   

Človek a 

príroda   

prvouka   
1   2         Štátny   

            Školský   

prírodoveda   
      1     2 Štátny   

            Školský   

Človek a 

spoločnosť   
vlastiveda   

       1     2 Štátny   

            Školský   

Človek a 

hodnoty   

etická/náboženská 

výchova   

1    1   1     1 Štátny   

            Školský   

Človek a svet 

práce   
pracovné vyučovanie   

      1     1 Štátny   

            Školský   

Umenie a 

kultúra   

hudobná výchova   
1    1   1     1 Štátny   

            Školský   

výtvarná výchova   
2    2   1     1 Štátny   

      1      Školský   

Zdravie a 

pohyb   

telesná a športová 

výchova   

2    2   2     2 Štátny   

            Školský   

   základ   20   20   23     25    

   disponibilné hodiny   2   3   2     1    

   spolu   22   23   25     26    
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Školský učebný plán pre ISCED 2   

 

Vzdelávacia 

oblasť 

predmet/ročník   ročník   VP 

5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 

5 5 4 5  Štátny 

     Školský 

anglický jazyk 3 3 3 3  Štátny 

4     Školský 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4  Štátny 

 5    Školský 

informatika 1 1 1 1  Štátny 

     Školský 

Človek a 

príroda 

fyzika  2 1 2  Štátny 

     Školský 

chémia   2 2  Štátny 

     Školský 

biológia 2 1 2 1  Štátny 

 2  1  Školský 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 1 1 1 1  Štátny 

     Školský 

geografia 2 1 1 1  Štátny 

     Školský 

občianska náuka  1 1 1  Štátny 

     Školský 

Človek a 

hodnoty 

etická/náboženská 

výchova 

1 1 1 1  Štátny 

     Školský 

Človek a svet 

práce 

Technika 

 

Svet práce 

1 1 1 1  Štátny 

     Školský 

     Štátny 

  1   Školský 

Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1  Štátny 

     Školský 

výtvarná výchova 1 1 1 1  Štátny 

     Školský 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2  Štátny 

     Školský 

 nemecký jazyk 

 

regionálna výchova 

 

     Štátny 

2 2 2 2  Školský 

     Štátny 

  1   Školský 

 základ 24 25 26 27   

 disponibilné hodiny 3 4 4 3   

 spolu 27 29 30 30   
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V.Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím  

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 

pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.  

 

Úvod  

  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa  postupuje podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím.  

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s 

touto diagnózou v základnej škole, t. j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym 

postihnutím a v ďalších  školách pre žiakov  so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych 

triedach základných škôl alebo pri individuálnom začlenení.   

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s 

mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní.  

Špeciálna základná škola, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym 

postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho 

postihnutia žiakov na  

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,  

b) variant B  pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,  

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo 

pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú 

držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa 

variantu A alebo B.  

1 Ciele výchovy a vzdelávania  

  

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,  
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 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,  

 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 

2 Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov  s mentálnym 

postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

 

3 Profil absolventa  

  

Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej 

a mediálnej gramotnosti.  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  

  

– pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,  

  

– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu  vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,  

  

– 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),   
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– 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,  

  

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

vzťahy medzi predmetmi a javmi,  

  

– chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,  

  

– rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho 

príčinách a vie  navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,  

  

– váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,  

  

– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

4 Vzdelávacie štandardy  

  

Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie štandardy.   

 

5 Rámcové učebné plány  

  

Rámcový učebný plán vymedzuje voliteľné (disponibilné) hodiny, ktoré škola konkretizuje vo 

svojom školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýši hodinovú dotáciu existujúcim 

vyučovacím predmetom ŠVP a/alebo vytvorí nový vyučovací predmet, ktorému pridelí časovú 

dotáciu. Poznámky k rámcovému učebnému plánu sú pre školu záväzné, môže si však v rámci 

svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie poznámky podľa svojich potrieb a možností.  
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VI.Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom postihnutia s vyučovacím 

jazykom slovenským.  

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet  

    
Ročník      

 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  ∑  

Jazyk a 

komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra   
  8  8  8  7  6  6  5  5  5  58  

rozvíjanie 

komunikačnej 

schopnosti   
7                    7  

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností   
2                    2  

Matematika  a 

práca s 

informáciami  

matematika  3  4  4  4  4  4  4 

+1 

4  4  4  39  

informatika            1  1  1  1  1  5  

Človek a príroda  

vecné učenie  1  1  1  1              4  

fyzika                1  1  1  3  

chémia                    1  1  

biológia                1 

+1 

1  1  3  

Človek a 

spoločnosť  

vlastiveda           2  2  3        7  

dejepis                1+1  1  1  3  

geografia                1  1  1  3  

občianska náuka                 1  1  1  3  

Človek a hodnoty    

etická výchova/ 

náboženská 

výchova/náboženstvo   
  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  1  1  1  1  5  

Človek a  svet  pracovné vyučovanie  1  1  2  3  4  4  4  4  4  4  31  

práce   

Umenie a kultúra  

hudobná výchova  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

výtvarná výchova   1  1  1  1  1  1  1+2  1 

+2 

1  1  10  

Zdravie a pohyb   
telesná a športová 

výchova   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  20  

Základ  18  18  19  20  21  22  23  24  24  25  214  

Voliteľné (disponibilné) hodiny  2  4  4  4  4  4  3  4  4  4  37  

Spolu  20  22  23  24  25  26  26  28  28  29  251  
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VII.   Učebné osnovy    

 

Učebné osnovy sú k nahliadnutiu u vedeniu školy.  


