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I.   VŠEOBECNÁ   CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY 

 
 

1. VEĽKOSŤ   ŠKOLY 

 

Sme úplná škola s 1. – 9. ročníkom. V prípade potreby zriaďujeme 0. ročník pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Škola vzdeláva 584 žiakov v 28 triedach. Priemerná 

naplnenosť tried je 21 žiakov. Dochádzajúci žiaci z Vysokej nad Uhom majú autobusovú 

zastávku vedľa školy, žiaci z ostatných obcí majú autobusovú zastávku vzdialenú asi 100 m 

(autobusová stanica). Škola je umiestnená na veľkom zatrávnenom a sčasti zalesnenom 

pozemku pri vedľajšej ceste v príjemnom prostredí. 

 

2. CHARAKTERISTIKA   ŽIAKOV 

 

Väčšina žiakov je z Pavloviec nad Uhom. Do školy dochádzajú aj žiaci z Bajan, ktoré sú 

vzdialené 4 km a z Vysokej nad Uhom, vzdialenej 2 km. Veľká časť žiakov spolu s rodičmi 

migruje po štátoch Európskej únie. Ich dochádzka do školy je nepravidelná a sporadická. 

V škole sú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Máme skúsenosti s individuálnym začlenením žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (žiaci s poruchami učenia, telesne postihnutí žiaci), žiakov 

s mentálnym postihnutím i žiakov mimoriadne intelektovo nadaných. Pri ich vzdelávaní nám 

v nemalej miere pomáhajú asistenti učiteľa. 

 

3. CHARAKTERISTIKA   PEDAGOGICKÉHO   ZBORU 

 

Pedagogický zbor má 27 členov, v ktorom sú mladí i skúsení učitelia. Vekový priemer 

učiteľov je 42,5 rokov. V zbore je 22 žien a 5 mužov. Viac ako 92 % z nich je plne 

kvalifikovaných. Všetci učitelia ovládajú prácu s počítačom, 5 majú certifikát ECDL. 14 

učiteľov (52%) má  I. atestáciu. 6 učitelia (22%) majú II. atestáciu. 3 učitelia absolvovali kurz 

prvej pomoci, 2 učitelia inštruktorský kurz základného plávania.  

Pedagogickí zamestnanci absolvovali tieto druhy kontinuálneho vzdelávania: 

 

 

P.

Č 
Názov vzdelávania / Meno pedagogického zamestnanca Druh vzdelávania 

Počet 

učiteľov 

1. Etická výchova pre primárne vzdelávanie inovačné 2 

2. Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT špecializačné 3 

3. Koncepcia vyučovania dopravnej výchova na 1. stupni ZŠ aktualizačné 2 

4. Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, 

metodických združení a študijných odborov 
špecializačné 7 

5. Koordinátor informatizácia špecializačné 1 

6. Modernizácia vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ špecializačné 1 

7. Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia špecializačné 1 

8. Moodle v práci pedagogického zamestnanca inovačné 2 

9. Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní aktualizačné 1 

10. Ľudské práva v edukačnom procese aktualizačné 1 

11. Pedagogický zamestnanec špecialista – výchovný poradca špecializačné 1 
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12.  Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením 

kvalifikácie na vyučovanie CJ 
kvalifikačné 2 

13. Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma pre 

primárne vzdelávanie 
aktualizačné 1 

14. Mediálna výchova ako prierezová téma vo výučbe pre 1. a 2. 

stupeň ZŠ 
aktualizačné 1 

15. Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-

vzdelávacích zariadení 
inovačné 2 

16. Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom 

vzdelávaní 
aktualizačné 2 

17. Koordinátor drogovej prevencie špecializačné 1 

18. Využitie informačno-komunikačných technológií 

v edukačnom procese 
aktualizačné 2 

19. Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie 

pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 
aktualizačné 2 

20. Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl 

a školských zariadení 
aktualizačné 2 

21. Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na 

úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. 

stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 

kvalifikačné 4 

22. Výchovný poradca špecializačné 1 

 

Pedagogickí zamestnanci si svoju odbornosť zvyšovali aj individuálnym štúdiom odbornej 

literatúry a ďalším vzdelávaním v rámci orgánov školy i účasťou na školeniach 

organizovaných externými inštitúciami.  

V škole pôsobia 2 výchovní poradcovia. Jeden výchovný poradca sa venuje riešeniu 

výchovných problémov žiakov v 1. – 4. ročníku a problematike žiakov s vyučovacími 

problémami a začlenených žiakov. Druhý výchovný poradca sa venuje riešeniu výchovných 

problémov žiakov 5. – 9. ročníka a profesijnej orientácii žiakov. Pri vzdelávaní žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáha pedagógom 6 asistentov učiteľa. 

 

4. POŽIADAVKY   NA   KONTINUÁLNE   VZDELÁVANIE   

PEDAGOGICKÝCH    ZAMESTNANCOV 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov sú podrobne 

rozpracované v pláne kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok. 

 

5. ORGANIZÁCIA   PRIJÍMACIEHO   KONANIA 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka prebieha každoročne od 15. januára do 15. februára.  

 

6. DLHODOBÉ   PROJEKTY 

 

Projekty s celoslovenskou pôsobnosťou: 

 
 Bezpapierová škola 

 národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania 
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 národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

 národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

 národný projekt Infovek  

 program Školské ovocie  

 program Školské mlieko  

 projekt Strom života  

 Olympijský festival detí a mládeže Slovenska  

 

Ďalšie projekty: 

Otvorená škola 

Hlásime sa k princípom otvorenej školy. Zo šiestich pilierov projektu sa v našej škole 

venujeme štyrom: 

1. Záujmovo-vzdelávacia oblasť 

Vytvárame pre žiakov príležitosti na trávenie voľného času v záujmových krúžkoch 

a na vzdelávacích mimovyučovacích aktivitách vrátane účasti na olympiádach a 

súťažiach. Vítaná je i rodičovská verejnosť. 

2. Informatizácia 

Zavádzame do vyučovania informačno-komunikačné technológie. Máme zriadené 

učebne na vyučovanie informatickej výchovy, informatiky a  práce s počítačom. 

Jazykové laboratórium a multimediálna učebňa slúžia na digitalizáciu vyučovania 

cudzích jazykov ale i ostatných predmetov. 

3. Oblasť športu 

Otvárame školské športoviská žiakom, zamestnancom a verejnosti. Žiaci majú 

možnosť v mimovyučovacom čase športovať pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. 

Verejnosť má prístup do telocvične vo vymedzených popoludňajších a večerných 

hodinách formou jej prenájmu. 

4. Školská knižnica a kultúrne aktivity 

Školská knižnica slúži na uspokojenie čitateľských potrieb žiakov, zamestnancov 

i obyvateľov obce. Prvoradými úlohami sú sprístupňovanie knižničného fondu, 

informačná výchova užívateľov knižnice a organizovanie malých kultúrnych podujatí. 

Cieľom projektu je, aby sa škola stala centrom vzdelávania, kultúry a športu.  

Na financovanie týchto aktivít využívame zdroje z výziev MŠ SR (Elektronizácia 

a revitalizácia školských knižníc, Jazykové laboratória pre základné a stredné školy, Otvorená 

škola – oblasť športu) a finančnú podporu projektov od zriaďovateľa a sponzorov. 

 

Zdravá škola 

Naša škola je od roku  1991  zaradená do celoslovenskej siete Škôl podporujúcich zdravie. 

Projekt je zameraný na humanizáciu vyučovania, ekologické správanie a zdravý životný štýl. 

Tomu zodpovedá aj ďalšia činnosť pedagógov. Pravidelne organizujeme týždeň boja proti 

drogám, deň zdravej výživy, besedy a aktivity s odborníkmi v rámci primárnej prevencie, 

Európsky deň rodičov a škôl, slávnostné akadémie k Vianociam a ku Dňu matiek, dni Zeme 

a Deň detí. Súčasťou programu je podpora pomoci iným prostredníctvom finančných zbierok 

pre Úniu nevidiacich a na Deň narcisov pre Ligu proti rakovine. Súčasťou projektu je Žiacky  

parlament školy, na práci ktorého sa podieľajú zástupcovia žiakov všetkých tried 3. – 9. 

ročníka pod vedením koordinátora Zdravej školy. 

 

Primárna prevencia 

Projekt primárnej prevencie je spracovaný podľa Národného programu boja proti drogám a 

zohľadňuje možnosti našej školy a podmienky nášho regiónu. Zaoberajú sa ním 2 



6 

 

koordinátori (osobitne pre 1. a 2. stupeň). Základné princípy primárnej prevencie na našej 

škole sú: 

1. Výchovný systém musí chrániť deti pred negatívnymi javmi. 

2. Primárna prevencia sa musí stať súčasťou prirodzeného výchovného prostredia. 

3. Včasne eliminovať vznikajúce negatívne javy, problémy, poruchy a zabrániť ich 

prehlbovaniu. 

 

Environmentálna výchova 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole je environmentálna výchova, v rámci 

ktorej sa žiaci učia aktívne a samostatne pozorovať prostredie a vzťahy v ňom, vedieme ich 

k pochopeniu postavenia človeka na Zemi a jeho zodpovednosti za riešenie lokálnych, 

regionálnych a globálnych problémov. Súčasťou environmentálnej výchovy sú aktivity, ktoré 

podporujú ekologické myslenie našich žiakov (besedy o tvorbe a ochrane životného 

prostredia s odborníkmi, Dni Zeme, vychádzky, exkurzie a školské výlety). 

 

Ochrana života a zdravia 

Ochrana človeka a prírody je súčasťou vyučovania prírodovedy, vlastivedy, telesnej výchovy, 

biológie, geografie, chémie, fyziky a technickej výchovy. Mladší žiaci majú 1-krát ročne 

didaktické hry, na ktorých si hravou formou prakticky precvičia získané vedomosti 

a zručnosti.  Starší žiaci 2-krát ročne absolvujú účelové cvičenia. Tým získavajú nevyhnutné 

vedomosti, zručnosti, poznatky a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti 

a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie.  

 

7. SPOLUPRÁCA   S   RODIČMI   A   INÝMI  SUBJEKTMI 

 

Škola má výbornú spoluprácu s Občianskym združením Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce 

nad Uhom (OZ RaP) a jeho správnou radou. Rodičia majú možnosť získať informácie 

o prospechu, dochádzke a správaní svojich detí v rámci konzultačných dní, počas ktorých sú 

im k dispozícii všetci učitelia a konajú sa 4-krát ročne. OZ RaP sa podieľa na organizovaní 

lyžiarskeho a plaveckého výcvikového kurzu, rôznych podujatí pre žiakov a spolu 

s riaditeľom školy oceňuje najlepších žiakov na konci školského roka.  

Aktívne spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie a  Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Michalovciach pri 

diagnostikovaní našich žiakov v prípade problémov v učební a pri individuálnom začleňovaní 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Veľmi dobrú spoluprácu máme nadviazanú s Obvodným oddelením policajného zboru 

v Pavlovciach nad Uhom, Obecným športovým klubom Pavlovce nad Uhom, Asociáciou 

športu na školách v Michalovciach, Poľovníckym združením Divá hus Pavlovce nad Uhom, 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach, Hvezdárňou v 

Michalovciach a so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach pri organizovaní 

podujatí a aktivít pre našich žiakov (beseda o kriminalite pod vplyvom drog, žiacky futbalový 

a basketbalový oddiel, žiacke športové súťaže, výstavy a besedy s poľovníkmi 

a s regionálnymi výtvarnými umelcami). 

Úzko spolupracujeme s obcou Pavlovce nad Uhom. Okrem vzťahu zriaďovateľ – škola sa 

obec predovšetkým finančne podieľa na príprave a realizácii projektov, do ktorých je škola 

zapojená (viď. Dlhodobé projekty). Starostka obce pravidelne prijíma a odmeňuje najlepších 

žiakov školy. 

V škole aktívne pôsobí Rada školy, ktorá má 11 členov (3 zástupcovia zamestnancov 

školy, 4 rodičia, 4 zástupcovia zriaďovateľa).  
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8. PRIESTOROVÉ   A   MATERIÁLNO-TECHNICKÉ   PODMIENKY   ŠKOLY 

 

V škole je 22 tried a 12 odborných učební: 

- školské dielne 

- cvičná kuchynka 

- cvičná krajčírska dielňa 

- multimediálne učebne I., II., III. 

- odborná učebňa výtvarnej výchovy 

- odborná učebňa chémie a biológie 

- odborná učebňa výpočtovej techniky 

- odborná učebňa fyziky 

- odborná učebňa ruského jazyka a geografie 

- odborná učebňa anglického jazyka 

Multimediálne učebne sú spolu vybavené 61 žiackymi počítačmi a 3 učiteľskými 

počítačmi, ktoré sú napojené na internet a školský server s výukovými programami. Učitelia 

a žiaci môžu využívať výhody multifunkčného zariadenia (tlačiareň, kopírka, skener), 

interaktívnej tabule. V 1 učebni je aj klimatizácia. Vo všetkých je nový nábytok.  

Odborná učebňa anglického jazyka má 10 žiackych a 1 učiteľský počítač s napojením 

na školský server a internet. Počítače sú vybavené webovými kamerami a slúchadlami 

s mikrofónom. V triede je nový nábytok, LCD televízor s napojením na satelit (príjem 

cudzojazyčných televíznych programov), domáce kino a interaktívna tabuľa. Učebňa je 

vybavená klimatizáciou. 

Odborná učebňa fyziky má okrem bežného vybavenia aj učiteľský počítač a interaktívnu 

tabuľu. 

Odborná učebňa výpočtovej techniky má  17 žiackych počítačov, 1 učiteľský počítač, 

tlačiareň a skener, videoprojektor a plátno. Učebňa je vybavená klimatizáciou.  

Odborná učebňa výtvarnej výchovy je vybavená aj notebookom a videoprojektorom. 

K dispozícii je aj 6 digitálnych fotoaparátov a digitálna kamera. 

Odborná učebňa chémie a biológie je vybavená notebookom a interaktívnou tabuľou. 

Odborná učebňa geografie a ruského jazyka má okrem notebooku a interaktívnej tabule 

k dispozícii aj vizualizér. 

Elokované triedy v Bajanoch sú vybavená 5 žiackymi a 1 učiteľským počítačom 

a interaktívnou tabuľou. 

Interaktívnymi tabuľami sú vybavené aj ďalšie 2 učebne 1. stupňa, v ktorých je zároveň aj 

školský klub detí. Na škole je spolu 10 interaktívnych tabúľ. 

Na vyučovanie etickej výchovy a hudobnej výchovy majú učitelia osobitné triedy.  Na 

športovanie žiaci využívajú veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu a športový areál 

s futbalovým ihriskom, atletickým oválom a malým ihriskom na hádzanú, volejbal 

a basketbal.  

Po vyučovaní sú žiakom k dispozícii dve oddelenia školského klubu detí. Jedno z nich 

je vybavené 5 žiackymi počítačmi, obidve oddelenia majú interaktívnu tabuľu. Žiaci a učitelia 

sa majú možnosť stravovať v zariadení školského stravovania (školská jedáleň), ktorého 

priestory využívame i na celoškolské podujatia (Vianočná akadémia, Deň matiek, inaugurácia 

do cechu prvákov, divadelné predstavenia, výchovné koncerty ...). Na poschodí je umiestnená 

školská knižnica, ktorá poskytuje žiakom, zamestnancom školy i verejnosti výpožičné a 

ďalšie služby. Je vybavená 2 počítačmi s prístupom na internet pre užívateľov knižnice. 
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9. ŠKOLA   AKO   ŽIVOTNÝ   PRIESTOR 

 

Našou snahou je vytvoriť v priestoroch školy zdravé a príjemné prostredie, ktoré pomáha 

rozvíjať priateľskú klímu. V roku 2010 bola zrekonštruovaná budova školy, v rámci ktorej 

boli vymenené všetky okná za plastové, celá budova bola zateplená a ploché strechy 

prestavané na šikmé. V budove školy pristupujeme k postupnej renovácii tried. Všetky triedy 

sú vymaľované a chránené proti slnečnému žiareniu žalúziami. Všetky triedy ako ja odborné 

učebne majú plávajúce podlahy. Odborné učebne výpočtovej techniky, cudzích jazykov a 

multimediálna učebňa I sú vybavené aj klimatizačným zariadením. 

Žiaci môžu tráviť svoj čas počas prestávok v triedach i na chodbách. Mimo vyučovania 

môžu navštevovať školský klub detí, veľa rôznych záujmových krúžkov a hudobné a výtvarné 

oddelenie v elokovanej triede ZUŠ Michalovce priamo v budove školy.  

 

10. PODMIENKY   NA   ZAISTENIE   BEZPEČNOSTI   A   OCHRANY   

ZDRAVIA   PRI   VÝCHOVE   A   VZDELÁVANÍ 

 

Dbáme o vysokú bezpečnosť a ochranu zdravia našich žiakov i zamestnancov školy. 

Vytvárame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na vyučovanie všetkých predmetov. 

Na začiatku školského roka žiakov poučíme o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

špeciálne na hodinách telesnej a technickej výchovy, pracovného vyučovania, informatiky, 

informatickej výchovy, fyziky a chémie. Pri všetkých aktivitách, pri ktorých hrozí 

nebezpečenstvo úrazu, učiteľ žiakom primerane ich veku vysvetlí postup práce a zásady 

dodržiavania bezpečnosti. Pri žiadnej činnosti v škole nezostávajú žiaci bez dozoru pedagóga.  

Pravidelne vykonávame odborné technické prehliadky elektrických a plynových zariadení, 

zariadení požiarnej ochrany (hasiace prístroje a hydranty) a v prípade potreby odstraňujeme 

nedostatky. Veľmi nám záleží na čistote priestorov školy, preto venujeme vysokú pozornosť 

údržbe tried a chodieb. 

A.  Pracovný režim a odpočinok žiakov a učiteľov 

a) Vyučovacie hodiny: 

1. hodina:   7.50 –   8.35  5. hodina: 11.35 – 12.20 

2. hodina:   8.45 –   9.30  6. hodina: 12.30 – 13.15 

3. hodina:   9.45 – 10.30  7. hodina: 13.45 – 14.30 

4. hodina: 10.40 – 11.25 

b) Prestávky: 

- Malé prestávky trvajú 10 minút. 

- Veľká prestávka po 2. vyučovacej hodine trvá 15 minút. 

c) Záujmová činnosť žiakov: 

- pre žiakov I. stupňa sa záujmová činnosť začína spravidla po prestávke 

na obed po 5. vyučovacej hodine a trvá najviac 120 minút. 

- pre žiakov II. stupňa sa záujmová činnosť začína spravidla po prestávke 

na obed po 6. vyučovacej hodine a trvá najviac 120 minút. 

B. Delenie tried na skupiny a tvorba skupín 

a) Ak to priestorové, personálne a finančné podmienky školy umožňujú a  

charakter činnosti žiakov, náročnosť predmetu s ohľadom na požiadavky 

ochrany zdravia a bezpečnosti práce vyžadujú, delia sa triedy na skupiny. 

b) Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno 

spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín 

spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 
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c) Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

d) Telesná výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov 

a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na 

skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov 

v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do 

skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 

e) Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych 

tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

f) Triedy sa môžu deliť na skupiny aj v predmetoch informatická výchova, 

informatika, tvorba projektov, chémia, technická výchova, tvorba životného 

prostredia a domáce práce. 
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II.   CHARAKTERISTIKA 

ŠKOLSKÉHO   VZDELÁVACIEHO   PROGRAMU 

 
 

1. PEDAGOGICKÝ   PRINCÍP   ŠKOLY 

 

                                                

            Ciele výchovy a vzdelávania 

 

 

 

 

                ŠKOLA   PRE   ŽIVOT 

 

 

 

Náš školský vzdelávací program nadväzuje na dobré tradície školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Našou hlavnou úlohou je vychovávať a vzdelávať žiakov pre život. Preto sme 

si stanovili tieto ciele: 

 

 Umožniť žiakom osvojiť si stratégie a motivovať ich pre celoživotné učenie. 

 

 Podnecovať ich k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k schopnosti riešiť 

problémy. 

 

 Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii. 

 

 Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné 

i druhých. 

 

 Pripravovať žiakov na to, aby sa prejavovali ako svojbytné, slobodné a zodpovedné 

osobnosti a aby uplatňovali svoje práva a plnili svoje povinnosti. 

 

 Vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní a prežívaní 

životných situácií; rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, prostrediu 

a k prírode. 

 

 Učiť žiakov rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie a byť zaň 

zodpovedný. 

 

 Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným 

hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi. 

 

 Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi 

možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami, schopnosťami 

a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii. 
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 Rozvíjať tvorivosť, nadanie a talent žiakov s intelektovými, umeleckými, športovými 

a technickými vlohami formou individuálneho začlenenia.  

 

 Vychovávať proeurópsky orientovaných mladých ľudí v  duchu regionálnych, 

národných a stredoeurópskych tradícií a multikultúrneho prostredia. 

 

 

2. ZAMERANIE   ŠKOLY   A   STUPEŇ   VZDELANIA 

 

Našim hlavným zámerom je poskytnúť všeobecné a rovné vzdelanie všetkým žiakom 

podľa ich schopností, zručností, psychického a telesného rozvoja, nadania a záujmov. 

Nepodporujeme len intelektové nadanie. Rovnakú pozornosť venujeme rozvoju 

umeleckého, technického a pohybového nadania. 

U všetkých žiakov kladieme hlavný dôraz na:  

 komunikáciu v štátnom jazyku a cudzom jazyku,  

 kooperáciu pri tvorbe predmetových a medzipredmetových projektov, 

 prácu s informáciami, s výpočtovou a komunikačnou technikou, 

 integrované vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a žiakov s 

nadaním). 

Štruktúrou voliteľných predmetov chceme žiakom umožniť kvalitnejší rozvoj tých 

schopností, ku ktorým prirodzene viac inklinujú. Žiaci môžu ďalej rozvíjať svoje 

vedomosti a zručnosti v týchto vzdelávacích oblastiach: 

a) Jazyk a komunikácia  

Slovenský jazyk a literatúra: V 1. ročníku sme ho posilnili o voliteľný predmet 

dramatická výchova, ktorým chceme u žiakov primárneho vzdelávania rozvíjať 

komunikatívne zručnosti a schopnosť vyjadrovať sa v štátnom jazyku. Na 1. stupni 

je posilnená časová dotácia predmetu o 6 vyučovacích hodín. Na 2.stupni si žiaci 5. 

a 6. ročníka môžu vybrať dramatickú výchovu ako povinne voliteľný predmet 

s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Žiaci 9. ročníka si môžu ako voliteľné 

predmety vybrať cvičenia zo slovenského jazyka pre nadaných žiakov a  literárno-

dramatická činnosť pre žiakov so vzťahom k tvorivým aktivitám s časovou 

dotáciou po 1 hodine týždenne. 

Cudzí jazyk: Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka. Celkovo je časová dotácia 

anglického jazyka posilnená o 2 vyučovacie hodiny. V 5. – 9. ročníku sme ho 

 posilnili o povinne voliteľný predmet konverzácia v anglickom jazyku o jednu 

hodinu týždenne pre jazykovo nadaných žiakov. Od 6. ročníka  majú žiaci ako 

druhý cudzí jazyk ruštinou, ktorú vzhľadom na geografickú polohu obce 

považujeme za vysoko aktuálnu. Vyučovanie 2. cudzieho jazyka je  posilnené o 1 

vyučovaciu hodinu týždenne v každom ročníku. 

b) Matematika a práca s informáciami 

Matematika: Predmet sme na 1. stupni posilni o 2 vyučovacie hodiny a na  2. 

stupni o 1 vyučovaciu hodinu.  V 5. – 9. ročníku je  pre nadaných žiakov vytvorený 

povinne voliteľný predmet matematické cvičenia v rozsahu 1 hodiny týždenne.  

Informatická výchova: Informatickú výchovu zavádzame už od 1. ročníka 

s časovou dotáciou 0,5 hodiny.  

Informatika: Informatiku vyučujeme od 5. ročníka. V 5.- 6. ročníku sa vyučuje 

každé dva týždne. V 7. a  9. ročníku sme vyučovanie informatiky rozšírili spolu o 2 

hodiny týždenne. 
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Tvorba projektov: Túto prierezovú tému sme zaradili ako povinný predmet do 5. 

ročníka v rozsahu 0,5 hodiny týždenne. Vyučuje sa každé dva týždne. 

c) Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie: Predmet sa  v 2. a  4. ročníku s hodinovou týždennou 

časovou dotáciou. Predmet je posilnený o 1 vyučovaciu hodinu. 

Technická výchova: Predmet zavádzame v 5. a  6. ročníku ako povinne voliteľný 

s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Je určený žiakom, ktorý preferujú rozvoj 

svojich manuálnych technických zručností. 

Tvorba životného prostredia: Predmet zavádzame v 5., 6. a 9. ročníku ako povinne  

voliteľný s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Je určený žiakom, ktorí majú 

záujem o praktické činnosti pri úprave životného prostredia v interiéri a exteriéri 

školy. 

Domáca príprava: Predmet zavádzame v 5. – 6. ročníku ako povinne voliteľný 

s časovou dotáciou 1 hodiny týždenne. Vyučuje sa v dvojhodinových celkoch 

každé dva týždne. Je zameraný na získanie zručností v oblasti varenia, pečenia, 

nakupovania a domáce práce s textilom. 

d) Zdravie a pohyb  

Šport: Predmet zavádzame v 5. - 9. ročníku ako povinne voliteľný s časovou 

dotáciou 1 hodina týždenne.  Je zameraný na rozvoj pohybových zručností 

športovo nadaných žiakov v gymnastike, volejbale, vybíjanej a futbale. 

e) Umenie a kultúra  

Výtvarná výchova: Vyučovanie predmetu posilňujeme  rozšírením vyučovania o 1 

hodinu týždenne od 1. ročníka po 6. ročník, spolu o 6 vyučovacích hodín. 

Výtvarné spracovanie materiálu: Predmet zavádzame v 7. a 8. ročníku ako povinne 

voliteľný s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Žiaci sa naučia pracovať 

s papierom, drôtom a plechom, sklom, modelovacím a prírodným materiálom. 

Výchova umením: Časová dotácia predmetu sa posilnila o 0,5 hodiny v 8. a 9. 

ročníku. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. 

f) Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda: Vyučovanie predmetu posilňujeme rozšírením vyučovania o 2,5 

hodiny a zavádzame hod od 1. ročníka. Našim zámerom je, aby žiaci spoznávali 

prírodu v prírode a pri praktických činnostiach. 

Vlastiveda: Vyučovanie predmetu posilňujeme rozšírením vyučovania o 1 hodinu 

a zavádzame ho od 2. ročníka. 

g) Človek a príroda 

Chémia: Predmet vyučujeme od 6. ročníka a je posilnený o 1 vyučovaciu hodinu. 

Biológia: Časovú dotáciu predmetu posilňujeme o 1 hodinu a zavádzame ho od 5. 

ročníka. 

Cvičenia z biológie: Zavádzame ako povinne voliteľný predmet v 5. a 6. ročníku 

s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Je zameraný na praktické činnosti 

v predmete biológia ako sú pozorovania, pokusy a projekty. 

Environmentálna výchova: Prierezovú tému zavádzame ako povinný predmet v 6. 

Ročníku s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Žiak si na ňom vytvára svoj názor 

na globálne témy ako zachovanie biodiverzity, odlesňovanie, erózia pôdy, 

racionálne využívanie prírodných zdrojov a energie, znečisťovanie vody a vzduchu 

a pod. 

h) Človek a spoločnosť 

Regionálna výchova: Túto prierezovú tému sme zaradili ako povinne voliteľný 

predmet v 7. ročníku. Jeho cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie 
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a rozvíjanie citu ku krásam regiónu Zemplína, obce Pavlovce nad Uhom, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Multikultúrna výchova: Táto prierezová téma sa vyučuje ako povinný predmet v 9. 

ročníku v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne. 

i) Človek a hodnoty  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Túto prierezovú tému sme zaradili ako povinne 

voliteľný predmet v 5. ročníku v rozsahu 1 hodiny týždenne. Našim zámerom je, 

aby žiak spoznával sám seba, svoje dobré a slabé stránky, aby rozvíjal svoju 

sebaúctu a sebadôveru a  prevzal zodpovednosť za svoje konanie, osobný život 

a kvalitu svojho vzdelávania. 

Mediálna výchova: Túto prierezovú tému sme zaradili ako povinne voliteľný 

predmet v 8. ročníku. Jeho cieľom je rozvinúť u žiakov schopnosť uplatňovať 

stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií a ich produktmi, 

spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, 

schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií a kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich 

schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť 

sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

 

Absolvovaním 1. – 4. ročníka žiaci získajú primárne vzdelanie (ISCED 1) . 

Absolvovaním 5. – 9. ročníka žiaci získajú nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 2). 

 

Stručná  SWOT  analýza 

 

a) Silné stránky školy 

 Zrekonštruovaná budova školy (plastové okná so žalúziami, zateplená fasáda, 

nová strecha, kotolňa a vykurovací systém). 

 Vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor (95 %). 

 Veková rôznorodosť pedagogického zboru (vekový priemer 41 rokov). 

 Počítačová gramotnosť na dobrej úrovni u väčšiny učiteľov. 

 Ochota učiteľov ďalej sa vzdelávať a navzájom si pomáhať. 

 Vybavenie školy informačno-komunikačnými technológiami (učebňa 

výpočtovej techniky, 3 multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami, 

jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, DVD prehrávačom, satelitným 

televíznym príjmom a 10 žiackymi notebookmi, 2 ďalšie učebne 

s interaktívnymi tabuľami). 

 Dobre vybavená školská knižnica s vlastným zamestnancom. 

 Aktívny školský klub detí s kvalitným tímom vychovávateľov. 

 Rozsiahla záujmová krúžková činnosť. 

 Každoročné dopĺňanie zbierok učebných pomôcok a knižného fondu. 

 Postupná rekonštrukcia interiéru školy. 

 Možnosť kvalitného stravovania v školskej jedálni. 

 Možnosti žiakov zúčastňovať sa súťaží a olympiád a ich úspechy v nich. 

 Ochota učiteľov podieľať sa na spracovaní a realizácii školských projektov. 

 Veľmi dobrá spolupráca s materskými školami a málotriednymi školami 

v spádovej oblasti. 

 Veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s radou školy, s rodičovským 

združením, s poradenskými zariadeniami a kultúrnymi inštitúciami. 
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b) Slabé stránky školy 

 Častá migrácia žiakov mimo územie Slovenskej republiky. 

 Potreba školského špeciálneho pedagóga. 

 Nízky počet asistentov učiteľa. 

 Neodbornosť vyučovania anglického jazyka. 

 Malé zapojenie žiakov do medzinárodných projektov. 

 Preferovanie tradičného spôsobu vyučovania. 

 Málo vybavené priestory na relaxáciu žiakov medzi vyučovacími hodinami. 

 Vybavenie tried starým nábytkom. 

 Nízka samostatnosť žiakov. 

 Vysoký podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 Málo výkonná kotolňa. 

 Chýbajúca časť oplotenia školy. 

 Časté poškodzovanie zelene v areáli školy. 

 Málo vyhovujúce športoviská v areáli školy. 

c) Príležitosti 

 Zlepšenie spolupráce medzi učiteľmi primárneho a nižšieho sekundárneho 

vzdelávania. 

 Zmena spôsobu vyučovania (využívanie projektového a  kooperatívneho 

spôsobu vyučovania, IKT, voliteľných predmetov, e-learningu). 

 Zmena spôsobu hodnotenia žiakov (všeobecné zásady hodnotenia 

a klasifikácie, špecifické zásady hodnotenia a klasifikácie podľa predmetov) 

 Zníženie počtu žiakov triedach. 

 Možnosti medzinárodnej spolupráce na spoločných projektoch. 

 Možnosti vzdelávania sa učiteľov v oblasti cudzích jazykov a informatiky. 

 Možnosti získania finančných prostriedkov z európskych rozvojových fondov 

na rekonštrukciu budovy a areálu školy a skvalitnenie vyučovania. 

d) Riziká 

 Znižovanie počtu žiakov školy. 

 Znižovanie úrovne vzdelávania. 

 Neúspešnosť školského vzdelávacie programu v niektorých oblastiach. 

 Fluktuácia učiteľov. 

 Neúspešnosť žiakov (v súťažiach, vo vyučovaní niektorého predmetu, 

v prijímaní na stredné školy). 

 Nedostatočná podpora zo strany rodičov. 

 Nedostatok finančných prostriedkov. 

 Neúspešnosť školských projektov. 

 Nezapojenie sa do medzinárodných projektov (nezískanie partnerov zo 

zahraničia, neúspech projektu). 

 Neúspech  projektov na čerpanie finančných prostriedkov z európskych 

rozvojových fondov. 

 

3. PROFIL   ABSOLVENTA 

 

 

Absolvent našej školy má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Vyjadruje sa súvisle a dokáže určitý čas sústredene 

načúvať a náležite reagovať. Vie uplatniť komunikáciu na vytváranie dobrých vzťahov so 

spolužiakmi, s učiteľmi a s ďalšími ľuďmi. Na základnej úrovni využíva technické 

prostriedky interpersonálnej komunikácie. V cudzích jazykoch je schopný na primeranej 
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úrovni komunikovať a porozumieť hovorenému slovu i čítanému textu. Používa základné 

matematické myslenie na riešenie praktických problémov a rozvíja svoju schopnosť 

objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede. Uplatňuje základy rôznych techník učenia sa, 

efektívne si osvojuje poznatky a vyberá a hodnotí získané informácie.  

Vytvára svoj pozitívny sebaobraz, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, svoje práva a 

povinnosti, spolupracuje v skupine, vie prijímať nové nápady a podieľa sa na vytváraní 

motivujúcej klímy v triede. Dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, 

pozná pravidlá spoločenského kontaktu, správa sa asertívne. Je tolerantný a empatický k 

prejavom iných kultúr. Uvedomuje si význam umenia vo svojom živote, cení si a rešpektuje 

kultúrno–historické dedičstvo Slovenska a ľudové tradície. 

 

Absolvent primárneho vzdelávania (4. ročník)  získa tieto kompetencie: 
 

a) Sociálne komunikačné kompetencie 

 aktívne a so záujmom počúva, 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou 

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, 

 má pozitívny vzťah k čítaniu, 

 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným 

prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

 pri počúvaní udržuje s hovoriacim očný kontakt, ruky aj ostatné časti tela má 

pokojné, 

 neskáče hovoriacemu do reči a kladie doplňujúce otázky, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

 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. 
 

b) Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) 

používať matematické modely logického a priestorového myslenia a 

prezentácie (vzorce, modely), 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať 

odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

 pozná rôzne informačné pramene, 

 primerane veku dokáže triediť získané informácie. 

-  

c) Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a 

učení sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 
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 vie používať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

 

d) Kompetencia učiť sa učiť sa 

 má osvojené základné schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich 

myšlienkových postupov, 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

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

a v iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 

 

e) Kompetencia riešiť problémy 

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

adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia 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. 

 

f) Osobné, sociálne a občianske kompetencie  

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym trávením voľného času dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky 

svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a 

postupmi pri spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

 

g) Kompetencia 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, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku 

človeka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 
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 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných 

kultúr. 

 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania (9. ročník) získa tieto 

kompetencie: 
 

a) Sociálne komunikačné kompetencie  

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní 

a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa 

odborný jazyk, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a 

povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti. 

 

b) Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

v každodenných situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné 

riešenie problémov. 

 

c) Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho 

rozvoja, 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom 

grafickom prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 

 

d) Kompetencia učiť sa učiť sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie a osobného rozvoja, 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní 

a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie 

učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať 

a prakticky využívať, 

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti. 

 

e) Kompetencia riešiť problémy 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-

kritickom a tvorivom myslení, 
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 je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 

formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si 

aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 

 

f) Osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami, 

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si 

svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu 

spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, 

resp. spoločnosti, 

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, 

 prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj 

verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť 

kvality životného prostredia, 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí 

svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom 

plánovaní, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom 

živote. 

g) Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

 dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 

vyjadrovacie prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v 

živote celej spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu, 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

(Spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu). 
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4. SPȎSOB,   PODMIENKY  UKONČOVANIA   VZDELÁVANIA    

A   VYDÁVANIE   DOKLADOV   O ZÍSKANOM   VZDELANÍ 

 

Primárne vzdelávanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka prvého 

stupňa základnej školy (4. ročník). Nižšie stredné vzdelania žiak získa úspešným 

absolvovaním posledného ročníka druhého stupňa základnej školy (9. ročník).  

  Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

a) Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“.  Na vysvedčení v 9. ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie 

stredné vzdelanie“.  

b) Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal 

primárne vzdelanie“. 

c) Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na 

vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak  získal nižšie stredné vzdelanie“. 

 

 

5. PEDAGOGICKÁ   STRATÉGIA 

 

 

 „Všetko, čo je potrebné, je vniesť do školy a do učebne toľko svetla, 

 koľko dokážeme,  

 poskytnúť deťom toľko pomoci a vedenia, koľko potrebujú  

a o koľko požiadajú,  

počúvať s porozumením, ak sa im chce  hovoriť, a potom uhnúť z cesty.  

Môžeme im dôverovať, že zvyšok dôjdu ...“ 

 

       (John Holt) 

 

 Naši učitelia svojou výchovno-vzdelávacou prácou smerujú k napĺňaniu kľúčových 

kompetencií žiakov. Stávajú sa režisérmi, organizátormi i vyučujúcimi, ktorí musia vedieť 

plánovať svoju prácu i činnosť žiakov. Práca pedagóga teda predpokladá i  isté 

manažérske schopnosti. Našou úlohou je: 

 Prebudiť u žiakov záujem o vzdelávaciu činnosť a  poznávanie zaujímavým 

vyučovaním. To dosiahneme, ak budeme vyučovať: 

- názorne (žiak sa môže pozerať, skúšať, ohmatať, rozobrať, zložiť, 

skonštruovať a pod.) a použijeme vhodné učebné pomôcky (nákresy, 

diagramy, grafy, mapy, modely, demonštračné obrazy, súpravy a pod.), 

- zrozumiteľne (zvolíme vhodný obsah učiva a spôsob práce, budeme 

napredovať pomalými a postupnými krokmi, kým ho žiaci nepochopia, 

budeme obmieňať situácie a činnosti, stále sa budeme presviedčať, či žiaci 

rozumejú, abstraktné pojmy vysvetlíme názorne), 

- s rešpektovaním vývinového stupňa žiakov (poznať psychický vývin 

žiakov). 

 Podnecovať aktívnu účasť žiakov vo vzdelávacom procese rôznorodými 

činnosťami. Predpokladom toho je: 

- neustále motivovanie žiakov na vyučovaní, 

- využívanie ich predchádzajúcich skúseností, 

- vyhýbanie sa dlhým výkladom učiva, 
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- nerobiť nič, čo môžu urobiť žiaci sami, 

- radosť žiakov z úspechu pri vlastnej práci, 

- objavovanie poznatkov žiakmi, 

- škola otvorená pre všetkých (aj bývalých žiakov) mimo vyučovania. 

 Vytvárať kompetencie pre využitie osvojovaného učiva v bežnej životnej praxi. 

Preferujeme: 

- skupinové vyučovanie a prácu vo dvojiciach, 

- individuálnu pomoc žiakom, 

- projektové vyučovanie, 

- experimentovanie, 

- diskutovanie a besedy, 

- vychádzky a exkurzie. 

 

Pri rozvoji kľúčových kompetencií žiakov uplatňujeme tieto spoločné postupy: 

 Využívame rôzne zdroje informácií. 

- Učíme žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi informácií (odborná literatúra, 

encyklopédie, časopisy, grafy, tabuľky, schémy, internet ...). 

- Žiaci majú k dispozícii školskú knižnicu s informačným kútikom 

s pripojením na internet, učebňu výpočtovej techniky, odbornú učebňu 

cudzích jazykov a multimediálnu učebňu. 

 Využívame moderné vyučovacie metódy a organizačné formy vyučovania. 

- Používame informačno-komunikačné technológie (počítače, výukové 

DVD, interaktívne tabule, internet). 

- Projektové a kooperatívne vyučovanie na II. stupni, vyučovanie s prvkami 

daltonského plánu na I. stupni. 

- Organizujeme projekty, vychádzky a exkurzie, na ktorých si žiaci môžu 

overiť využiteľnosť školských poznatkov v praxi. 

 Spolupracujeme s rodičmi a rôznymi inštitúciami. 

- Organizujeme prednášky a  besedy s odborníkmi (psychológ, lekár, 

odborníci z rôznych iných oblastí). 

- Organizujeme výchovné koncerty a návštevy divadelných predstavení. 

- Pripravujeme školské podujatia, do ktorých sa žiaci a ich rodičia aktívne 

zapájajú (súťaže, akadémie, denné vzdelávacie tábory a pod.). 

 Na vyučovacích hodinách vytvárame tvorivé prostredie s prvkami partnerskej 

komunikácie a tímovej spolupráce. 

- Žiaci pracujú na individuálnych alebo skupinových projektoch, ktorých 

tému si vyberú sami alebo je zadaná učiteľom. 

- Vedieme ich k samostatnosti. Učiteľ je žiakom radcom a oporou, pomáha 

im prekonávať ťažkosti. 

- Chceme, aby každý náš žiak zažíval pocit úspešnosti a mal radosť zo svojej 

práce. 

- Žiaci sa môžu zapojiť v rámci vyučovania pod vedením svojich učiteľov 

do medzinárodných projektov. 

 Nové poznatky žiakom nepredkladáme len v hotovej forme. 

- Vedieme ich k objavovaniu vzájomných vzťahov a príčin prírodných, 

spoločenských a ďalších javov a dejov. 

- Vedieme ich k riešeniu problémov na základe kritického zhodnotenia 

informácií. 

- Vítame netradičné spôsoby riešenia. 
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 Preferujeme aktivizujúce formy práce so žiakmi a  redukujeme frontálne 

vyučovanie. 

 Dbáme na dodržiavanie etikety vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi 

(vecnosť, aktívne počúvanie, priestor pre rôzne názory a ich rešpektovanie, úcta 

a ohľaduplnosť). 

 Učíme žiakov rozlišovať demokraciu, slobodu a anarchiu. 

 Uplatňujeme sebahodnotenie žiakov. 

 

6. ZABEZPEČENIE   VÝUČBY  ŽIAKOV   SO   ŠPECIÁLNYMI   POTREBAMI 

 

Pri zabezpečovaní výučby žiakov so špeciálnymi potrebami spolupracujeme 

s Pedagogicko-psychologickou poradňou Michalovce a  Špeciálno-pedagogickou 

poradňou Michalovce. V triedach, v ktorých sú začlenení títo žiaci, pomáha učiteľom 

asistent.  

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

V škole vzdelávame formou individuálneho začlenenia v bežných triedach tieto 

skupiny žiakov so zdravotným znevýhodnením: 

 žiaci s telesným postihnutím 

Škola má bezbariérový vstup do budovy i do kmeňovej učebne, ktorá je 

umiestnená na prízemí. Žiak s telesným postihnutím má vlastný pracovný 

priestor so špeciálnym stolom pre vozík. Má vytvorené aj ďalšie podmienky 

pre uľahčenie vyučovania: 2 bezbariérové WC, schodolez, e-learning. 

V súčasnosti vzdelávame 1 žiaka s telesným postihnutím. 

 žiaci s poruchami učenia 

Žiakom s týmto druhom postihnutia umožňujeme so súhlasom rodičov 

vzdelávať sa formou individuálneho začlenenia v bežnej triede. Podľa stupňa 

postihnutia a  odporúčaní špeciálneho pedagóga majú vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program. Podľa druhu postihnutia im 

poskytujeme úľavy z rozsahu učiva v danom ročníku a možnosť využívať 

kompenzačné pomôcky (čítacie okienka, diskalkulické tabuľky, kalkulačku, 

pracovné listy na rozvoj priestorovej orientácie, zrakovej percepcie, pozornosti, 

grafomotorických zručností a pod., výukové DVD). Ak sú v triede 2 – 3 žiaci 

rovnakého postihnutia, pôsobí tam aj asistent učiteľa. Žiaci s poruchami učenia 

tvoria 1,7 % z celkového počtu žiakov na škole. 

 žiaci v hraničnom pásme mentálnej retardácie 

Ak žiaci s týmto druhom postihnutia nemajú diagnostikovanú aj poruchu 

učenia, vzdelávajú sa v bežnej triede bez individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu s  ohľadom na ich postihnutie. Obsah učiva 

príslušného ročníka je redukovaný maximálne o 30 %. Učebný plán je zhodný 

s rozvrhom hodín v kmeňovej triede a žiaci používajú učebnice určené pre 

základnú školu.  

 žiaci s mentálnymi postihnutím 

Rodičia žiakov s diagnostikovanou mentálnou retardáciou ľahkého stupňa si 

majú právo vybrať medzi individuálnym začlenením svojho dieťaťa do bežnej 

triedy základnej školy alebo do špeciálnej školy. Ak sa rodič rozhodne pre 

individuálne začlenenie, žiak pracuje podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu. Učebný plán žiaka je zhodný s rozvrhom hodín 

kmeňovej triedy. Obsah vzdelávania v  jednotlivých predmetoch je v  súlade s  

obsahom vzdelávania v špeciálnej škole, okrem predmetov výchovno-



22 

 

estetického zamerania, cudzích jazykov, fyziky a chémie.  V predmetoch cudzí 

jazyk, fyzika a chémia sa na začlenených žiakov kladú primerané nároky. 

V predmetoch výchovno-estetického zamerania sa žiaci vzdelávajú podľa 

obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. V ostatných predmetoch používanie 

na vyučovaní učebnice určené pre špeciálne školy.  

S týmto druhom postihnutia vzdelávame v súčasnosti 1,5 % z celkového počtu 

žiakov na škole. 

V prípade potreby je možné žiakom so zdravotným znevýhodnením predĺžiť dĺžku 

vzdelávania v základnej škole o 2 roky. 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia majú pri nástupe do školy možnosť 

navštevovať so súhlasom rodičov nultý ročník. Ak je počet týchto žiakov vyšší, vo 

vyšších ročníkoch môžeme vytvárať špecializované triedy. V 0. ročníku a v 1. 

ročníku pomáhajú učiteľom v triedach s týmito žiakmi asistenti učiteľa. Žiaci sú 

pravidelne 1-krát ročne so súhlasom rodičov diagnostikovaní v centre 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a učitelia s nimi pracujú 

podľa odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga. Po vyučovaní im 

umožňujeme bezplatne navštevovať školský klub detí. Žiaci nultého ročníka 

používajú špeciálne učebnice a pracovné zošity. 

c) Žiaci s nadaním 

Škola je pripravená rozvíjať viaceré druhy nadania a talentov hlavne formou 

individuálneho začlenenia: 

 intelektové nadanie 

 umelecké nadanie 

 športové nadanie 

 technické nadanie 

Pre všetky tieto druhy nadaní máme kvalifikovaných učiteľov i vhodné priestorové 

a materiálne podmienky. Svoj talent a nadanie môžu okrem povinných predmetov 

rozvíjať vo voliteľných predmetoch (viď. Školský učebný plán) a v záujmových 

krúžkoch. 

V súčasnosti vzdelávame jedného žiaka s matematickým nadaním, ktorý má 

vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. Svoje nadanie rozvíja 

tak, že hodiny matematiky navštevuje vo vyššom ročníku a všetky ostatné 

predmety vo svojej kmeňovej triede. 

 

 

7. ZAČLENENIE   PRIEREZOVÝCH   TÉM 

 

Obsah prierezových tém je uvedený v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

1. – 4. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vzdelávania predmetov etická výchova a dramatická 

výchova.  Cieľom je, aby žiak rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám 

seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, aby sa  naučil 

uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,  podporovať 

rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 
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agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si  osobnostnú integritu, pestoval 

kvalitné medziľudské vzťahy,  rozvíjať sociálne spôsobnosti   potrebné pre osobný 

a sociálny život a spoluprácu. Uplatňujeme tu aj vzdelávanie k ľudským právam a 

rodinnej výchove.  

 

5. – 9. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vzdelávania v predmetoch etická výchova a občianska náuka 

na 2. stupni ZŠ  a v samostatnom predmete Osobnostný a sociálny rozvoj v 5. ročníku 

s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu 

(rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov 

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

žiakom získavať a udržať si  osobnostnú integritu,  pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

rozvíjať sociálne zručnosti  potrebné pre život a spoluprácu,  podporovať svojím obsahom 

prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, 

užívania návykových látok). 

Environmentálna výchova 

 

1. – 4. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania predmetov prírodoveda, vlastiveda a pracovné 

vyučovanie. Cieľom je, aby žiak nadobudol schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi 

človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, ale uvedomoval si aj dôležitosť 

vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Žiaci majú získať 

vedomosti a zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich - chrániť rastliny a zvieratá  a mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 1. ročníku. 

 

5. – 9. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania predmetov biológia, geografia, chémia na 2. 

stupni ZŠ, samostatného predmetu environmentálna výchova v 6. ročníku a povinne 

voliteľných predmetov cvičenia z biológie a tvorba životného prostredia. Cieľom tejto 

prierezovej témy je prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby nadobudol schopnosť 

chápať, analyzovať a hodnotiť  vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  na 

základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; 

pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami  a vlastnú zodpovednosť 

vo vzťahu  k prostrediu. 

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 5. ročníku. 
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Mediálna výchova 

 

1.- 4.  ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania povinného predmetu slovenský jazyk a literárna 

výchova, výtvarná výchova, etická výchova a informatická výchova. Cieľom je rozvíjať 

u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by im umožnila osvojiť si  stratégie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich 

produkty. To znamená, že žiak sa naučí  primerane veku posudzovať mediálne šírené 

posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce jeho osobnostný 

a profesijný rast, ale tiež jeho schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na 

svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 3. ročníku. 

  

 

5.- 9. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

informatika,  výtvarná výchova, výchova umením, etická výchova a občianska náuka na 2. 

stupni ZŠ a samostatného predmetu mediálna výchova v 8. ročníku. Cieľom tejto 

prierezovej tematiky je rozvinúť u žiakov schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií a ich produktmi, spôsobilosť zmysluplne, kriticky 

a selektívne využívať médiá a ich produkty, schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný 

názor na médiá na základe prijímaných informácií a kriticky posudzovať mediálne šírené 

posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný 

rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť 

a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 7. ročníku. 

 

Multikultúrna výchova 

 

1.- 4.  ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania povinných predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, vlastiveda, etická výchova, hudobná a výtvarná výchova. Cieľom je rozvoj 

chápania iných kultúr a ich akceptácie,  rozvoj medziľudskej tolerancie,  spoznávanie 

iných kultúr a ich emocionálne pochopenie ako prirodzene rovnocenných s ich 

historickými a sociálnymi súvislosťami a ich rôznymi spôsobmi sebavyjadrovania. Žiak 

spozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky, tradície, akceptuje ich a dokáže s nimi 

spolupracovať. 

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

vo 4. ročníku. 
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5.- 9.  ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania povinných predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova, hudobná, výtvarná výchova a  

výchova umením na 2. stupni ZŠ.  Nadväzuje na cieľ multikultúrnej výchovy 

v primárnom vzdelávaní. 

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 6. ročníku. 

 

Dopravná výchova 

 

1. – 4. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vzdelávania predmetov vlastiveda a telesná výchova 

(cvičenia v prírode) a 8 hodinového kurzu didaktické hry. Úlohou je výchova detí 

k bezpečnosti a k samostatnému pohybu v cestnej premávke – ako chodcov a neskôr 

cyklistov. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje  v objekte školy   a v bezpečných 

priestoroch v okolí školy. 

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 1.- 4. ročníku na dopravnom ihrisku. 

 

5. – 9. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vzdelávania predmetu telesná výchova (cvičenia v prírode) 

a 10 hodinového kurzu účelové cvičenia, ktorý sa organizuje 2-krát ročne. Nadväzuje na 

obsah dopravnej výchovy v primárnom vzdelávaní, pričom má na zreteli aj aspekt 

výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. 

 

Ochrana života a zdravia 

 

1. – 4. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania predmetov prírodoveda, vlastiveda a telesná 

výchova a  8 hodinového kurzu didaktické hry. Cieľom je formovať vzťah žiakov 

k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 

poskytnúť im potrebné teoretické vedomosti a praktické poznatky, osvojiť si vedomosti 

a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia 

a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 

cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 

odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

 

5. – 9. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovania predmetov biológia, geografia, fyzika, chémia a 

telesná výchova a 9 hodinového kurzu účelové cvičenia, ktorý sa organizuje 2-krát ročne. 

Svojím obsahom a cieľmi nadväzuje na učivo primárneho vzdelávania. 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

1. – 4. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou predmetu Informatická výchova. V prierezovej téme chceme 

u žiakov rozvíjať tieto kompetencie: zručnosť komunikovať, argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj vytvoriť nejaký produkt. 

 

5. – 9. ročník 

 

Prierezová téma vystupuje ako samostatný povinný predmet Tvorba projektov s časovou 

dotáciou 1 hodina týždenne v 5. ročníku a je aj súčasťou predmetu Informatika. Hlavným 

cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba i tím 

spolužiakov, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, 

spracovať ich, aby vedeli vyhľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich 

pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. Žiaci sa učia prezentovať svoju prácu 

písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

1.- 4. ročník 

 

Prierezová téma je súčasťou vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, pracovné vyučovanie a vlastiveda. Jej 

cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva 

našich predkov. Žiaci v rámci regionálnej výchovy spoznávajú históriu a kultúru vlastnej 

obce na príbehoch o historických osobnostiach a rodákoch z oblasti športu a kultúry, o 

pamätných miestach, sochách, či prostredníctvom povestí a piesní.  Spoznávajú flóru 

a faunu Zemplína, zvyky a tradície, tradičné jedlá, tradičné ľudové remeslá, 

ľudovoumelecké výrobky regiónu, staviteľské pamiatky v regióne a obci. Žiaci poznávajú 

svoj región prostredníctvom  vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanca, ľudových 

krojov (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), prísloví, porekadiel, pranostík, bájok, 

rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod. Tieto poznatky žiaci využijú vo 

výtvarnom zobrazovaní, pri tvorbe zbierky ľudovej hudobnej kultúry, pri jej prezentácii 

(piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu).  

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 2. ročníku. 

 

5.- 9. ročník 

 

Na druhom stupni je prierezová téma súčasťou vzdelávania v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, hudobná výchova, dejepis a geografia a samostatného predmetu Regionálna 

výchova v 7. ročníku. Svojím obsahom a cieľmi nadväzuje na učivo primárneho 

vzdelávania.  

 

Prierezová téma sa vyučuje v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo forme kurzu 1-krát ročne 

v 8. ročníku. 
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III.   VNÚTORNÝ   SYSTÉM    KONTROLY             

A HODNOTENIA 

 
 

 

1. HODNOTENIE   VZDELÁVACÍCH   VÝSLEDKOV   PRÁCE   ŽIAKOV 

 

Všeobecné pravidlá hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov práce žiakov: 

 Pri slovnom hodnotení, priebežnej a súhrnnej klasifikácii uplatňujeme primeranú 

náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektujeme práva dieťaťa a humánne 

sa správame voči žiakovi. 

 Zohľadňujeme vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadame na jeho 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

 Pri súhrnnom hodnotení objektívne hodnotíme kvalitu vedomostí, zručností 

a návykov. 

 Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky žiakov, schopnosti využívať 

osvojené vedomosti, zručnosti a návyky, ale aj usilovnosť a osobný rast, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiakov podľa 

vnútorného poriadku školy. 

 Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka 

získavame : 

- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

- rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), 

- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

- konzultáciami s ostatnými učiteľmi a podľa potreby s pedagogicko-

psychologickou poradňou, 

- rozhovormi so žiakom a jeho rodičmi. 

 Žiaka preskúšame z každého predmetu ústne, písomne alebo prakticky aspoň 2-

krát v každom polroku. 

 Pri každom hodnotení a klasifikácii poukážeme na klady a nedostatky žiakových 

výkonov (slovné hodnotenie). 

 Pri ústnom vyskúšaní oznámime žiakovi výsledok ihneď. 

 Uprednostňujeme dobrovoľnosť žiaka pri prezentovaní svojich vedomostí 

a zručností. 

 Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností 

oznámime žiakovi a predložíme k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

 Uprednostňujeme pozitívne hodnotenie toho, čo žiak vedel, predviedol alebo 

vykonal pred negatívnym hodnotením toho, čo nevedel a nepreukázal. 

 Termín písomnej skúšky, ktorá trvá viac ako 25 minút a termín kontrolnej 

písomnej práce oznámime žiakom vopred. 

 V jednom dni žiaci robia len jednu skúšku uvedenú v predchádzajúcom bode. 

 Pri písomnom skúšaní preferujeme didaktický test pred klasickou písomkou. 

 Evidenciu o  klasifikácii vedieme pravidelne v elektronickej žiackej knižke. 

 Pri súhrnnej klasifikácii za I. alebo II. polrok určujeme stupeň prospechu 

v jednotlivých predmetoch podľa kvality vedomostí a zručností, ktorú žiak 

dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia.  

 Prihliadame pritom na systematickosť práce počas celého obdobia. 
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 Stupeň prospechu neurčujeme len na základe priemeru klasifikácie za príslušné 

obdobie. 

 Rodiča informujeme priebežne o prospechu a správaní žiaka prostredníctvom 

žiackej knižky a elektronickej žiackej knižky.  

 Pri klasifikácii výsledkov hodnotíme s ohľadom na vek žiakov: 

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

faktov, pojmov, zákonitostí a vzťahov, 

- kvalitu a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti, 

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti 

pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

prírodných a spoločenských javov a zákonitostí, 

- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri 

praktických činnostiach, 

- kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

- aktivitu v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

- presnosť, výstižnosť, odbornú a jazykovú správnosť ústneho a písomného 

prejavu, 

- kvalitu výsledkov činnosti, 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so 

zdravotným postihnutím zohľadňujeme jeho poruchu alebo postihnutie. 

 

Stupne klasifikácie vedomostí, schopností a zručností: 

 

1. Hodnotenie žiaka v rámci vzdelávania vykonávame podľa úrovne dosiahnutých 

výsledkov 

a) slovným hodnotením, 

b) klasifikáciou.. 

2. O klasifikácii predmetov etická výchova a náboženská výchova rozhodne riaditeľ 

školy po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady v septembri príslušného 

školského roka  na návrh vyučujúcich týchto predmetov.  

3. Ak sa predmety etická výchova a náboženská výchova nebudú v danom školskom 

roku klasifikovať, na vysvedčení a v triednom výkaze sa uvedie slovo absolvoval 

alebo slovo neabsolvoval (viď. Celkový prospech žiaka, bod 14.). 

4. Slovne sa hodnotia:  

a) všetky predmety 0. ročníka  

b) všetky predmety 1. ročníka v I. polroku školského roka.  

4. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch nultého ročníka a prvého 

ročníka základnej školy sa hodnotí slovne týmito stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

5. Stupne slovného hodnotenia: 

a) Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky: ak 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 
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správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 

b) Stupeň dosiahol dobré výsledky: ak 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 menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti.  Grafický prejav je estetický, bez 

väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je občas ovplyvnená 

nedostatkami.  

c) Stupeň dosiahol uspokojivé výsledky: ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti  

osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov  ako i v ich využívaní 

medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú  chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov 

a hodnotení javov. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti 

a výstižnosti nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave 

sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné chyby 

a nedostatky vie žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

d) Stupeň dosiahol neuspokojivé výsledky: ak si žiak 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 má v správnosti , presnosti a výstižnosti podstatné 

nedostatky. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa 

6. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch  klasifikujeme týmito 

stupňami: 

a) Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy 

celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 

osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri 

výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 

prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 

presný a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú 

kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 

b) Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, 

v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa 

uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 

prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. 

c) Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov 

a zákonitostí, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, nepodstatné medzery. Pri 
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vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností sa prejavujú 

menšie nedostatky. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou 

korigovať. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 

teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Uplatňuje poznatky a hodnotí 

javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľov. Jeho myslenie je vcelku správne, nie 

je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti, grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov 

jeho činnosti sú častejšie nedostatky.  

d) Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 

závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických 

činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených 

vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú 

závažné chyby. Pri využívaní vedomostí na výklad a hodnotenie javov je 

nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie nie je 

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

a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú 

nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby vie žiak 

s pomocou učiteľa korigovať. 

e) Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 

a úplne, má v nich závažné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať 

požadované intelektuálne a motorické činnosti má podstatné nedostatky. 

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 

a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade  a hodnotení 

javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. 

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické 

nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov jeho činnosti a grafický prejav sú na 

nízkej úrovni. Závažné nedostatky a chyba nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 

f) Klasifikácia písomných prác žiakov 

- Písomné práce s bodovým hodnotením: 

90 – 100 % ...............................  1 

75 – 89 % ................................  2 

50 – 74 % ................................. 3 

30 – 49 % ................................ 4 

0 – 29 % ................................... 5 

- Pravidlá hodnotenia diktátov, školských úloh zo slovenského jazyka 

a cudzích jazykov, laboratórnych prác a projektov sú uvedené v plánoch 

práce príslušných metodických združení a predmetových komisií alebo 

v zápisniciach z ich zasadnutí. 

g) Predmety s prevahou praktického a výchovného zamerania  

V súlade s učebnými osnovami v nich hodnotíme: 

- stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu, 

- osvojenie si potrebných vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivá 

aplikácia, 

- kvalita prejavu a výsledkov činnosti, 

- vzťah žiaka k činnostiam a záujem o ne, 

- rozvoj estetického vedomia, vzťah k umeniu, 
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- všeobecná telesná zdatnosť a výkonnosť s prihliadnutím na somatotyp 

žiaka, jeho zdravotný stav a starostlivosť o vlastné zdravie, 

- uplatňovanie naučených schopností v praxi, 

- schopnosť spolupracovať s inými, 

- schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia iných, 

- vzťah k práci, 

- osvojenie si praktických zručností a návykov, 

- miera morálneho a estetického rozvoja žiaka. 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným 

postihnutím zohľadňujeme jeho poruchu alebo postihnutie a dodržiavame Zásady hodnotenia 

žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré tvoria prílohu 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy: 

1. Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ 

riadi odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva. 

2. Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ  rešpektuje psychický a fyzický zdravotný 

stav  žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  

výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. 

3. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a 

na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, 

ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 

4. U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v 

ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho 

výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre  hodnotenie jeho učebných výsledkov.  

5. Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a 

vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri 

ústnej odpovedi také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych 

prípadoch zváži, či  uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu  odpovede. 

6. Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu 

byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie 

poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna 

stránka odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi  je potrebné poskytnúť viac času 

na  odpoveď a taktne o tom poučiť aj spolužiakov. 

7. Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne a 

jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám. 

8. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami 

alebo so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a praktické 

zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu. 

9. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ uprednostňuje 

ústnu odpoveď pred písomnou prácou. 

10. Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného 

znevýhodnenia žiaka. 

 

11. Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať 

diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený 
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špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými  

poruchami učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne,  vyčísli počet chýb a pri 

hodnotení spolupracuje so žiakom. 

12. Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri 

hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom.  

13. Grafický prejav  žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho 

úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou. 

14. Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa 

bežné písmo, sa nehodnotí. 

15. U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri dlhotrvajúcich 

písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou zrakového 

odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza 

z odporúčania poradenského zariadenia rezortu školstva.  

16. U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa Braillovo písmo, učiteľ pri všetkých 

druhoch písomných skúšok počíta s časovou rezervou potrebnou na obsluhu 

špeciálnych pomôcok. 

17. Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri 

písomnej skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 

18. Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami 

(napr. diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, poúrazové stavy a 

pod.) učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivenosť, podráždenosť, 

poruchy pozornosti,  únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo 

chronického ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení. 

19. Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka  

zdravotne oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne 

pripravený a jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným 

spôsobom hodnotený, až keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu. 

20. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej školy  zo školy pri 

zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie učiteľa školy pri 

zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol hodnotený.  

21. Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch 

cudzí jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova a pracovné 

vyučovanie v rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky 

hodnotia s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia. 

22. Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť 

učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj 

súhrnne na vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v 

doložke, alebo  v rámci súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých 

predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu. 

23. Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka  sa používa 

rovnaké  tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

 

 

Ďalšie pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sú uvedené v ich individuálnom výchovno-vzdelávacom 

programe. 

 

Stupne klasifikácie správania 
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Správanie žiaka klasifikujeme týmito stupňami: 

 

a) 1 – veľmi dobré - Žiak uvedomene dodržiava ustanovenia vnútorného poriadku 

školy. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení. 

b) 2 – uspokojivé - Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne 

previní, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný 

výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

c) 3 – menej uspokojivé - Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore 

s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení 

pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení. 

d) 4 – neuspokojivé - Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok 

školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými 

previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov. 

 

Celkový prospech žiaka: 

C. Celkové hodnotenie žiaka nultého ročníka a prvého ročníka základnej školy sa na 

konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto: 

a) prospel, 

b) neprospel. 

D. Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa na konci 

prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto: 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel veľmi dobre, 

c) prospel, 

d) neprospel. 

E. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu 

jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

F. Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a 

jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 

G. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z 

povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené 

ako „veľmi dobré“. 

H. Žiak hodnotený slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho 

správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 

I. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných 

vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi 

dobré“. 

J. Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

K. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete. 

L. Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého povinného vyučovacieho predmetu 

aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 
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M. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň prospechu nedostatočný. 

N. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný 

alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích 

predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky. 

O. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne 

zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v 

zahraničí. 

P. Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho 

programu neklasifikovaný, sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto 

klasifikačného stupňa slovo: 

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného 

predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných 

objektívnych dôvodov nepracoval, 

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete 

ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie 

uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie 

takého žiaka je neprospel. 

 

 

Špecifické pravidlá hodnotenia a klasifikácie výsledkov práce žiaka v jednotlivých 

predmetoch, predpísané žiacke písomnosti a povinné práce v hodnotiacom portfóliu 

žiaka sú uvedené vo vnútornom predpise. 

 

5. VNÚTORNÝ   SYSTÉM   KONTROLY   A   HODNOTENIA   

ZAMESTNANCOV 

 

Kritéria hodnotenia: 

 

1. Pedagogickí zamestnanci: 

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 vykonávanie manažérskej funkcie (výchovný poradca, vedúci metodického 

orgánu, koordinátor), 

 publikačná činnosť pedagogických zamestnancov, 

 efektívnosť používaných metód a foriem výchovno-vzdelávacej práce, 

 metodická a diagnostická úroveň výchovno-vzdelávacej práce, 

 využívanie didaktickej techniky, učebných pomôcok a IKT na vyučovaní, 

 tvorba vlastných učebných pomôcok, 

 zapojenie žiakov do súťaží a olympiád, 

 zapojenie žiakov do národných a medzinárodných projektov, 

 vypracovanie vzdelávacích projektov,  

 mimotriedna práca so žiakmi (exkurzie, besedy, vystúpenia, akadémie, 

záujmové krúžky a pod.), 

 spracovanie a vedenie pedagogickej dokumentácie. 
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2. Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

 manažérske spôsobilosti vedúcich pedagogických zamestnancov, 

 kvalifikovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov, 

 ďalšie vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov, 

 vytváranie podmienok na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy, 

 spracovanie a vedenie školskej dokumentácie. 

 

 Nástroje hodnotenia: 

 hospitácia, 

 rozhovor, 

 vnútroškolská kontrola, 

 výsledky žiakov v jednotlivých oblastiach, 

 rozbor pedagogickej dokumentácie. 

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov podrobne upravuje vnútorný predpis školy. 

 

6. HODNOTENIE   ŠKOLY 

 

 Ciele hodnotenia školy: 

1. Získať objektívnu informáciu o úrovni a výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce 

školy a dosiahnuť jej ďalšie skvalitňovanie. 

2. Rozvíjať u  zamestnancov a  žiakov školy schopnosť sebakontroly 

a sebahodnotenia. 

3. Získať informácie o postojoch a hodnotovej orientácii zamestnancov a žiakov 

školy. 

4. Získavať objektívne informácie o prognóze školy. 

5. Motivovať žiakov a zamestnancov školy k aktívnej a zmysluplnej činnosti. 

6. Skvalitniť prácu metodických orgánov školy. 

7. Získať prehľad o úrovni BOZ pri práci, výchove a vzdelávaní a o úrovni PO. 

8. Získať informácie o potrebe ekonomického, materiálno-technického 

a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacej práce školy. 

 

 Oblasti a kritéria hodnotenia školy: 

1. Personálne zabezpečenie vzdelávania: 

 pedagogickí zamestnanci, 

 vedúci pedagogickí zamestnanci. 

2. Materiálno-technické a priestorové  podmienky vzdelávania: 

 učebne vybavené viacúčelovým zariadením, 

 odborné učebne a ostatné priestory v súlade s poslaním školy, 

 telocvičňa s protišmykovým povrchom vybavená potrebným náradím 

a náčiním, 

 učebňa technickej výchovy, školská kuchynka a krajčírska dielňa s potrebným 

vybavením, 

 školská knižnica ako informačné, komunikačné, kultúrne a vzdelávacie 

centrum školy, 

 jazykové laboratórium, učebňa výpočtovej techniky, multimediálne učebne, 

 priestory pre aktívne využívanie voľného času, spoločné činnosti a relaxáciu, 

 priestory pre hromadné stretávanie sa žiakov celej školy, tried, učiteľov 

a rodičov, 

 priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní a pre školský klub detí, 
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 areál školy s priestormi na šport a relaxáciu, 

 priestory pre prípravné práce učiteľa a jeho relaxáciu,  

 priestory pre uloženie pomôcok, 

 priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov 

(miestnosť riaditeľa, zástupcu, hospodára, správcu siete a pod.) s náležitým 

zariadením a vybavením, 

 priestory pre odkladanie odevov a obuvi žiakov (šatne), 

 spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC pre žiakov a žiačky, učiteľov a 

učiteľky, 

 spoločné stravovanie,  

 priestor pre riešenie zdravotných problémov, 

 ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy, 

 učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, ďalšie 

pomôcky a zariadenia. 

3. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní: 

 vhodná štruktúra pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov: 

 zdravé prostredie učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných 

technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, 

nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná 

veľkosť sedacieho a pracovného nábytku, 

 vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych 

potrieb žiakov a učiteľov).  

 aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho 

aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov, 

 dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných škodlivín v 

škole a v jej okolí, 

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných 

priestorov,  

 pravidelná bezpečnostná kontrola. 

4. Školská klíma a vzájomné vzťahy s rodičmi a miestnou komunitou: 

 účasť rodičov a žiakov na zisťovaní školskej klímy, 

 účasť rodičov na rodičovských združeniach, 

 účasť rodičov  a ostatnej verejnosti na podujatiach organizovaných školou, 

 aktivita rodičov pri organizovaní školských podujatí. 

5. Priebeh a výsledky vzdelávania žiakov: 

 preferované metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, 

 využívanie informačno-komunikačných technológií, 

 využívanie didaktickej techniky a učebných pomôcok pri vyučovaní, 

 využívanie odborných učební pri vyučovaní, 

 výsledky zisťovania úrovne vedomostí, schopností a zručností žiakov (ústne 

odpovede, projekty, grafické práce, praktické úlohy, kontrolné diktáty, 

kontrolné písomné práce, školské úlohy a ďalšie podklady), 

 celkové hodnotenie a klasifikácia žiakov za jednotlivé štvrťroky a polroky, 

 výstupy medzinárodného, celonárodného a školského testovania žiakov, 

 zapojenie žiakov do súťaží a olympiád a ich výsledky.  

6. Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

 zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní t.j. včasná špeciálno-

pedagogická, psychologická, medicínska diagnostika,  

 vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu,  
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 individuálna a skupinová práca so žiakom, používanie špeciálnych metód a 

foriem vyučovania,  

 úprava vzdelávacieho obsahu, zaradenie špeciálnych vyučovacích predmetov,  

 špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov,  

 aplikácia alternatívnych foriem komunikácie,  

 úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej potreby konkrétneho 

žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky,  

 materiálne zabezpečenie vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne 

vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia 

(napr. bezbariérový prístup) a iné, 

 personálne zabezpečenie vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského 

špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, 

školského psychológa,  

 nižší počet žiakov v triede, v prípade individuálnej integrácie zníženie 

maximálneho počtu žiakov v triede,  

 odborná príprava učiteľov, 

 povinná dokumentácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, 

 finančné zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok. 

7. Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom: 

 celoslovenské testovanie žiakov, 

 overovanie vedomostí a zručností žiakov zo strany ŠŠI a vedenia školy. 

 

 Nástroje hodnotenia školy: 

 dotazníky pre žiakov, rodičov, učiteľov a absolventov školy, 

 výsledky súťaží a olympiád, 

 výsledky medzinárodných a celonárodných meraní žiakov, 

 výsledky školských testov, 

 výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov, 

 výsledky vnútroškolskej kontroly, 

 hospitácie. 
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IV.   ŠKOLSKÝ   UČEBNÝ   PLÁN 

 
 

 

 

Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie ISCED 1 
Školský rok 2014/2015 Počet hodín spolu 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovacie 
predmety 

1. 2. 3. 4. 

PH* VH* PH* VH* PH* VH* PH* VH* PH* VH* 

Jazyk                           
a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

7 1  7 1 6 2 6 2 26 6 

Anglický jazyk   1   1 3  3  6 2 

Dramatická výchova  1        1 

Príroda                         
a spoločnosť 

Prírodoveda  1,5 1  0,5 1 1,5  3 2,5 

Vlastiveda      1 1,5  1,5  3 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská 
výchova 

1   1  1  1  4 

 

Matematika                 
a práca                        

s informáciami 

Matematika 4   4  3 1 3 1 14 2 

Informatická 
výchova 

  0,5 1  1  1  3 0,5 

Človek                         
a svet práce 

Pracovné 
vyučovanie 

     1   1  1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2  1 1 1 1  2 4 4 

Hudobná výchova 1   1  1  1  4  

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2   2  2  2  8  

Povinné hodiny 17 18 20 21 76  

Voliteľné hodiny 5 5 5 5  20 

SPOLU 22 23 25 26 76 20 

Vyučovacie predmety 0. ročník  Počet hodín 

Rozvíjanie komunikačných schopností 
  

6 

Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova 4 

Zmyslová výchova a základy matematických predstáv 4 

Telesná výchova 2 

Hudobno-pohybová výchova  3 

Pracovná výchova 3 

HODINY   SPOLU 22 

*PH – povinné hodiny 

  VH – voliteľné hodiny 

 



 

*PH – povinné hodiny 

  VH – voliteľné hodiny 

 

 

Školský učebný plán pre nižšie sekundárne vzdelávanie   ISCED 2 
Školský rok 2014/2015 

Počet 
hodín 
spolu 

Vzdelávacia oblasť  Povinné predmety 
5. 6. 7. 8. 9. 

PH* VH* PH* VH* PH* VH* PH* VH* PH* VH* PH* VH* 

Jazyk                          
a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5   4  4  5  5  23 0 

Prvý cudzí jazyk 
Anglický jazyk 

3   3  3  3  3  15 0 

Druhý cudzí jazyk 
Nemecký jazyk / Ruský jazyk 

  1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Človek a príroda 

Fyzika     1  1  2  1  5 0 

Chémia     0,5  0,5 0,5 1 0,5 2  4 1 

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

Environmentálna výchova    1       0 1 

Človek                         
a spoločnosť 

Dejepis 1   1  1  1  2  6 0 

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

Občianska náuka  1   1  1  0,5  0,5  4 0 

Regionálna výchova      1     0 1 

Multikultúrna výchova          1 0 1 

Človek a hodnoty 

Etická výchova / Náboženská 
výchova 

1   1  1  0,5  0,5  4 0 

Osobnostný a sociálny rozvoj  1         0 1 

Mediálna výchova        1   0 1 

Matematika 
a práca                        

s informáciami 

Matematika 3,5 0,5 4  3,5 0,5 4  4  19 1 

Informatika 0,5  0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  1 2 2 

Tvorba projektov   0,5         0 0,5 

Človek a svet 
práce 

Svet práce     0,5  0,5    1 0 

Technika     0,5  0,5    1 0 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1      3 2 

Hudobná výchova 1   1  1      3 0 

Výchova umením       0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2   2  2  2  2  10 0 

 Vzdelávacia 
oblasť 

Povinne voliteľné predmety 
  
  

      
 

  

Jazyk a komunikácia 

Cvičenia zo slovenského jazyka          0,5 0 0,5 

Literárno-dramatická činnosť          0,5 0 0,5 

Dramatická výchova   

1 

  

1 

  
 

      0 0,5 

Človek a príroda Cvičenia z biológie         0 0,5 

Človek a svet práce Tvorba životného prostredia        0,5 0 1 

Zdravie a pohyb Šport    
1 

 
1 

 0,5 0 2 

Matematika   a práca                        
s informáciami 

Matematické cvičenia  
1 

 
1 

   0,5 0 2,5 

Človek   a svet práce 
 

Domáca príprava         0 1 

Technická výchova 
  
  1 

  
 1 

     
 

 0 1 

Jazyk               
a komunikácia 

Konverzácia v anglickom jazyku    
1 

 
1 

 
0,5 0 2,5 

Umenie a kultúra Výtvarné spracovanie materiálu       
  

   0 1 

Povinné hodiny 21 23 24 24 23 115  

Voliteľné hodiny 6 6 6 6 7  31 

SPOLU 27 29 30 30 30 146 
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Poznámky k školskému učebnému plánu: 

 

Primárne vzdelávanie ISCED 1 

1. – 4. ročník 

a) Vyučuje sa podľa školského vzdelávacieho programu. 

b) Slovenský jazyk a  literatúra sa delí na zložky jazyk a sloh (4 hodiny týždenne) 

a čítanie a literárna výchova (4 hodiny týždenne). 

c) Prírodoveda sa vyučuje v 1., 3. a 4. ročníku jeden týždeň 1 vyučovaciu hodinu a druhý 

týždeň 2 vyučovacie hodiny. V prvom ročníku sa strieda s informatickou výchovou, 

v 3. a  4. ročníku s vlastivedou. 

d) Vlastiveda sa vyučuje v 3. a 4. ročníku jeden týždeň 1 vyučovaciu hodinu a druhý 

týždeň 2 vyučovacie hodiny. Strieda sa vyučovaním prírodovedy. 

e) Informatická výchova sa v 1. ročníku vyučuje každý druhý týždeň 1 vyučovaciu 

hodinu. Strieda sa s predmetom prírodoveda. 

f) Výtvarná výchova sa vyučuje 1-krát týždenne v dvojhodinovom bloku. 

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

5. – 9.  ročník 

a) Matematika sa vyučuje 4-krát týždenne po jednej vyučovacej hodine. 

b) Informatika sa vyučuje v 5. – 9. ročníku. 5. a 6. ročníku sa vyučuje raz za 2 týždne po 

jednej vyučovacej hodine. V 5. ročníku  sa strieda s predmetom tvorba projektu a v 6. 

ročníku s predmetom chémia. 

c) Tvorba projektu sa v 5. ročníku vyučuje raz za 2 týždne po jednej vyučovacej hodine 

a strieda sa s predmetom informatika. 

d) Chémia sa vyučuje v 6. – 9. ročníku. V 6. ročníku sa vyučuje raz za 2 týždne po jednej 

vyučovacej hodine a strieda s predmetom informatiky. V 8. ročníku sa jeden týždeň 

vyučujú  2 vyučovacie hodiny a druhý týždeň 1 vyučovacia hodina. Strieda sa 

s predmetom geografia. 

e) Geografia sa vyučuje v 5. – 9. ročníku. V 8. ročníku sa vyučuje jeden týždeň 1 hodina 

a druhý týždeň 2 hodiny. Strieda sa s premetom chémia. 

f) Výtvarná výchova sa vyučuje 5. -7. ročníku. V 5. a  6. ročníku sa vyučuje 1-krát 

týždenne v dvojhodinovom bloku. V 7. ročníku sa vyučuje 1-krát týždenne jednu 

hodinu. 

g) Konverzácia v anglickom jazyku sa vyučuje 1-krát týždenne po jednej vyučovacej 

hodine pre prihlásené skupiny žiakov všetkých tried 5. – 9. ročníka. V 5. a 6. ročníku 

sa vyučuje v bloku s technickou výchovou, v 7. a 8. ročníku v bloku s výtvarným 

spracovaním materiálu a v 9. ročníku v bloku s tvorbou životného prostredia. 

h) Matematické cvičenia sa vyučujú 1-krát týždenne po jednej vyučovacej hodine pre 

prihlásené skupiny žiakov všetkých tried 5. – 9. ročníka. V 5. a 6. ročníku sa vyučujú 

v bloku s predmetom domáca príprava, v 7. a 8. ročníku v bloku so športom a v 9. 

ročníku s literárno-dramatickou činnosťou.  

i) Domáca príprava sa vyučuje každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku pre 

prihlásené skupiny žiakov 5. a 6. ročníka. Vyučuje sa v bloku s predmetom 

matematické cvičenia. 

j) Občianska náuka sa v 8. a 9. ročníku vyučuje každý druhý týždeň 1 vyučovaciu 

hodinu. Strieda sa s predmetmi etická a náboženská výchova. 

k) Etická a náboženská výchova sa v 8. a 9. ročníku vyučujú každý druhý týždeň 1 

vyučovaciu hodinu. Striedajú sa s predmetom občianska náuka. 
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l) Technická výchova sa vyučuje 1-krát týždenne po jednej vyučovacej hodine pre 

prihlásené skupiny žiakov všetkých tried 5.a 6.  ročníka. Vyučuje sa v bloku 

s predmetom konverzácia v anglickom jazyku. 

m) Výtvarné spracovanie materiálov sa vyučuje 1-krát týždenne po jednej vyučovacej 

hodine pre prihlásené skupiny žiakov všetkých tried 7. ročníka a  8. ročníka. Vyučuje 

sa v bloku s predmetom konverzácia v anglickom jazyku. 

n) Šport sa vyučuje 1-krát týždenne po jednej vyučovacej hodine pre prihlásené skupiny 

žiakov všetkých tried 5. – 9.  ročníka. V 5. a 6. ročníku sa vyučuje v bloku 

s predmetmi dramatická výchova, tvorba životného prostredia a cvičenia z biológie . 

V 7. a  8. ročníku v bloku s predmetom matematické cvičenia a v 9. ročníku 

s cvičeniami zo slovenského jazyka. 

o) Cvičenia z biológie, dramatická výchova a tvorba životného prostredia sa vyučujú po 

jednej vyučovacej hodine pre prihlásené skupiny žiakov 5. a 6. ročníka. Vyučujú sa 

ako blok predmetov: šport, cvičenia z biológie, dramatická výchova a tvorba 

životného prostredia. 

p) Cvičenia zo slovenského jazyka sa vyučujú 1-krát týždenne po jednej vyučovacej 

hodine pre prihlásenú skupinu žiakov 9. ročníka. Vyučuje sa v bloku so športom. 

q) Literárno-dramatická činnosť sa vyučuje jednu vyučovaciu hodinu týždenne pre 

prihlásenú skupinu žiakov 9. ročníka. Vyučuje sa v bloku s matematickými 

cvičeniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pavlovciach nad Uhom, 2.9.2014                Mgr. Milan Zolota 

            riaditeľ školy 
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Skratky predmetov 

 

Anglický jazyk ANJ 

  
Biológia BIO 

  
Cvičenia z biológie CVB 

  
Cvičenia zo slov. jazyka a literatúry CSL 

  
Dejepis DEJ 

  
Domáca príprava DMP 

  
Dramatická výchova DRA 

  
Environmentálna výchova ENV 

  
Etická výchova ETV 

  
Fyzika FYZ 

  
Geografia GEG 

  
Hudobná výchova HUV 

  
Hudobno - pohybová výchova HPD 

  
Chémia CHE 

  
Informatická výchova IFV 

  
Informatika INF 

  
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 

  Literárno-dramatická činnosť LDC 

  
Matematické cvičenia MCC 

  
Matematika MAT 

  
Mediálna výchova MDV 

  Multikultúrna výchova MUV 

  
Náboženská výchova NBV 

  
Nemecký jazyk NEJ 

  
Občianska náuka OBN 

  
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

  Pracovná výchova PNV 

  
Pracovné vyučovanie PVC 

  
Prírodoveda PDA 
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Regionálna výchova RGV 

  
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM 

  
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK 

  
Ruský jazyk RUJ 

  
Slovenský jazyk a literatúra SJL 

  
Svet práce SEE 

  
Šport SRW 

  
Technická výchova TEH 

  
Technika THD 

  
Telesná a športová výchova TSV 

  
Telesná výchova TEV 

  
Tvorba projektov TFP 

  
Tvorba životného prostredia TBR 

  
Vlastiveda VLA 

  
Výchova umením VUM 

  
Výtvarná výchova VYV 

  
Výtvarné spracovanie materiálu VSP 

  
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


