Vzdelávací program
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia :
Vyučovací jazyk :
Študijná forma :
Druh školy :
Predkladateľ:
Názov ŠkVP:
Adresa:
IČO:
Riaditeľka školy:
Koordinátor pre tvorbu iŠkVP:

Školský vzdelávací program
ISCED 2
štyri roky, päť rokov
slovenský
denná
štátna
Základná škola, Hlavná 787/25, Zlaté Klasy
Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným
Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy
36094081
Mgr. Etela Farkašová
Ing. Andrea Bordášová

Zriaďovateľ:

Obec Zlaté Klasy

Adresa:

Poštová 550,930 39 Zlaté Klasy

Revidovanie

Dátum

Dátum, september,
rok

August 2008

2012

ZMENA, INOVÁCIA,ÚPRAVA

CHE,VI.A,VIB /0,5/ sa nevyučuje
FYZ posilnená /0,5/
VI.B sa nevyučuje 2.cudzí jazyk
VI.B zavedenie TEH /2hodiny/
V.B cudzí jazyk /3hod./týždenne a 2
hod. TEH
VII.B sa nevyučuje 2.cudzí jazyk
THD posilnená 0,5 .hod.,SEE o 0,5
hod.
CHE, VII.A,VII.B -1hodina
II.cudzí jazyk NEJ, posilnená o 1 vyuč.
hod.v IX.roč
II.cudzí jazyk NEJ, posilnená o 1 vyuč.
hod.v IX.roč.
Zavedený iŠkVP v 5.roč.
V.A posilnená/ ANJ-2hod.5.B,C
posilnená VYV,THD -1hod.
Zavedený iŠkVP v 6.roč.
Zavedenie nultého ročníka
Zavedený iŠkVP v 7.roč.
II. cudzí jazyk v VIII.B
IX. ročník DEJ +1 hod, zníženie O,5
hod. VUM, OBV

2013

2014

2015

2016
2017
2017
2017

1

Poznámky:
V rámci Národného akčného plánu na prevenciu obezity na roky 2015 – 2025 sme sa zapojili do projektu „ Zdravá škola“ v školskom roku
2015/2016, ktorý tematicky vychádzal z Národného programu prevencie obezity
V školskom roku 2016-2017 implementácia Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvoja CTG
a kontinuálneho rozvoja CTG
(materiál „Stratégia rozvoja CTG v podmienkach ZŠ,Hlavná 25, 930 39 Zlaté Klasy“)
V školskom roku 2017/2018 sa v ročníkoch 8.-9. vyučuje podľa ŠVP + ŠkVP pre 2. stupeň ZŠ(ISCED2) platného od 01.09.2008

Veľkosť školy
Štruktúra školy: úplná, plnoorganizovaná s ročníkmi 1. až 9. Kapacita žiakov: celkom 403 žiakov, z
toho 2. stupeň – ISCED 2 – 211 žiakov
Počet tried podľa ročníkov:
5. ročník – 3 triedy
6. ročník – 2 triedy
7. ročník – 2 triedy
8. ročník – 2 triedy
9. ročník – 1 trieda

1.1 Veľkosť školy
Základná škola Zlaté Klasy je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie je Obec Zlaté Klasy. Škola poskytuje základné
vzdelanie približne 403 žiakom 1. - 9. ročníka. Na prvom stupni je 9 tried a na druhom stupni
10 tried. Škola je rozložená v dvoch budovách. Stará škola bola vrátená cirkvi. Žiaci 1. a 2.
ročníka sa učia v prednej budove, žiaci 3.a 4. ročníka sa učia v pavilóne nad jedálňou, to je
tiež samostatná časť, s osobitným vstupom do školy, a žiaci 5. - 9. ročníka sa učia v zadnej
časti školy. Malé deti sú oddelené od starších žiakov. Mnohé odborné učebne (chémia
a fyzika) sme museli obetovať na klasické triedy, v ktorých sa učia žiaci druhého stupňa.
Dielne, dve počítačové miestnosti sú dobre vybavené.
K budove školy patrí je aj školská jedáleň, bez kuchyne. Obedy sa donášajú z MŠ Zlaté
Klasy. Obec poskytuje žiakom a zamestnancom školy obedy. Na školskom ihrisku je
vybudované jedno zatrávnené futbalové ihrisko a obnovilo sa doskočisko.
1.2 Charakteristika žiakov
Školu navštevuje viac ako 22-27 žiakov z málopodnetného rodinného prostredia. Tento počet
nie je stály, pretože v skutočnosti sa to každú chvíľu mení. Naša škola má v skutočnosti dvoch
žiakov rómskej národnosti /otvorene sa priznávajú/ a ostatní sú maďarskej alebo slovenskej
národnosti. Okolo 15% až 20% žiakov je z majoritnej časti obyvateľstva. Väčšina žiakov je
z obce, ale už máme žiakov aj z okolitých obcí, ktorým obce zmenili spádovú školu.
Hromadne odchádzali žiaci, ale situácia sa začína zlepšovať. Pre deti maďarskej národnosti i
rómske deti) je navyše príznačné, že pri nástupe do školy neovládajú resp. iba minimálne
ovládajú slovenský jazyk, majú veľmi obmedzenú komunikačnú schopnosť a slovnú zásobu.
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Fakt, že deti komunikujú po slovensky iba počas vyučovania v škole spôsobuje, že v
osvojovaní si SJ napredujú veľmi pomaly a následne majú problémy s chápaním učiva i v
ostatných predmetoch. Tento nedostatok deti zbytočne znevýhodňuje.
Analýza poukázala na ďalší fakt, ktorý v poslednom období významne zasahuje do kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu na škole: nárast počtu tzv. problémových detí. Ekonomický
a hospodársky potenciál nášho regiónu za posledné roky výrazne zoslabol. Aj keď veríme, že
tento útlm je iba prechodný a v budúcnosti dôjde opäť k jeho oživeniu, existujúci pokles sa
negatívne podpísal na situácii v rodinách. Zvýšil sa počet rodín, ktoré majú existenčné
problémy, rodičia sú dlhodobo nezamestnaní a rodina neposkytuje deťom materiálne, ale
najmä duchovné zázemie, v ktorom by dominoval vyvážený a zdravý životný štýl s náležitým
výchovným pôsobením. Škola sa tak čoraz častejšie ocitá v úlohe nedostatočne vybaveného
reedukačného centra, ktoré sa usiluje v sťažených podmienkach poskytnúť deťom to, čoho sa
im nedostáva v rodinách. Vzťah mnohých detí ku škole je od začiatku ich nástupu do
školských lavíc negatívny. Škola je pre nich miestom, kde sú obmedzenia, povinnosti, nároky.
Škola ich „núti“ k zodpovednosti, k systematickej práci. Žiakom so špeciálnymi výchovno--vzdelávacími potrebami venujeme zvýšenú pozornosť, no naša snaha nie je vždy korunovaná
úspechom . V školskom roku 2017/2018 máme evidovaných 7 integrovaných žiakov, a to 3
žiakov na 1. stupni a 4 žiakov na 2. stupni.
Ide o žiakov so ŠVVP, u ktorých na základe výsledkov odborných psychologických resp.
pedagogicko-psychologických vyšetrení uplatňujeme individuálny prístup vo výchovnovyučovacom procese.
Naše úsilie sa preto sústreďuje najmä na to, aby sme v škole vytvorili dobrú a pozitívnu
atmosféru a prostredie. V takom prostredí sa deti môžu tvorivo realizovať. Aj napriek
obmedzeným finančným možnostiam a nedostatočnému materiálno-technickému vybaveniu
sa snažíme do vyučovania zakomponovať moderné technológie a ponúkať nadštandardné
aktivity, aby sme žiakov lepšie vyzbrojili na zvládnutie vyšších nárokov na odbornú prípravu
a adaptabilitu po vstupe na trh práce.
Všeobecne však možno konštatovať, že aj napriek vyššie spomínaným špecifikám, ktoré nám
dennodenne komplikujú situáciu, na škole prevláda väčšina žiakov s priemernou
vedomostnou úrovňou, žiaci sa snažia aktívne zapájať do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Talentovaní žiaci úspešne reprezentujú školu v rôznych vedomostných či športových
súťažiach, podujatiach, kde môžu predviesť svoju kreativitu či nadanie.
Práca našich učiteľov je perfektne odvedená aj napriek niektorým ťažkostiam, ktoré
spôsobujú rodičia našich žiakov.
1.3 Charakteristika pedagogického zboru
V škole pracuje okolo 25- 27 pedagogických pracovníkov. Z tohto počtu sú 2 pracovníci
asistentmi učiteľa. Počet pedagógov sa každoročne mení podľa potreby. Plne kvalifikovaných
učiteľov je okolo 80 %. Učiteľský kolektív je v svojej práci tvorivý a efektívny. Škola
nezamestnáva školského psychológa. Psychologickú starostlivosť ako aj
špeciálnopedagogickú starostlivosť zabezpečuje škole Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva v Dunajskej Strede. Učitelia si budú naďalej zvyšovať svoje vzdelanie v týchto
oblastiach: anglický jazyk, nemecký jazyk a informačné technológie. U nás sa uplatňujeme
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princíp celoživotného vzdelávania, preto si naši pedagógovia dopĺňajú svoje znalosti v
doškoľovacích dlhodobých i krátkodobých kurzoch a školeniach. Týka sa to predovšetkým
nášho úsilia dosiahnuť plnú IKT- gramotnosť pedagogického zboru a získania dostatočných
zručností pri ovládaní moderných technológií, aby sme mohli inovovať najmä predmetové
vyučovanie.
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V škole pracuje výchovný poradca, koordinátori školského vzdelávacieho programu,
koordinátor pre drogovú prevenciu, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor
výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor výchovy k ľudským právam, koordinátor
informačno-komunikačných technológií, koordinátor pre finančnú gramotnosť, čitateľskú
gramotnosť a koordinátor prevencie obezity, administrátori projektov a e-testovania, školský
knihovník, administrátor webovej stránky. Všetky tieto agendy sú rozdelené pedagogickým
pracovníkom, ktorí svoju prácu i povinnosti súvisiace so špeciálnymi agendami plnia veľmi
zodpovedne.
Školského psychológa na škole nemáme. V problémových prípadoch sa obraciame na okresnú
psychologickú poradňu a podľa dohody psychológ pracuje s problémovými deťmi priamo u
nás v škole, resp. dieťa v sprievode rodiča navštevuje psychologickú poradňu ambulantne.
1.4. Organizácia prijímacieho konania
Žiaci sú prijímaní do našej školy na základe rozhodnutia o prijatí, ktoré vydáva riaditeľka
školy. Podmienkou pre kladné rozhodnutie je dovŕšenie veku, ale aj test zrelosti, ktorý
absolvuje každé dieťa. Deti, ktoré navštevujú MŠ, sa na túto časť prijímania do základnej
školy pripravujú už počas pobytu v škôlke. Prijímacie konanie sa uskutočňuje v termíne
určenom v Pedagogicko-organizačnom pokyne na príslušný školský rok.
Na základné vzdelávanie prijímame dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia
povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a ak o prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2
požiadal jeho zákonný zástupca.
O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia
dieťaťa. Riaditeľka školy pred prijatím takéhoto dieťaťa poučí zákonného zástupcu o
všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa na tunajšej škole.
1.5. Dlhodobé projekty
Naša ZŠ sa aktívne zapája aj do dlhodobých projektov, ktorých cieľom je zvyšovanie kvality
vyučovacieho procesu:
„Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.“ Elektronizácia
vzdelávacieho procesu regionálneho školstva, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety, a do projektov, ktoré napomáhajú využívanie IKT vo výchove a
vzdelávaní s akcentom na predmetové vyučovanie: Planéta vedomostí, Digiškola, e-testovanie.
Škola sa zameriava na oblasť životného prostredia a environmentálnej výchovy. Každoročne sa zapája
do projektu Zelená škola . Sme zapojení aj do projektu Zdravá škola.
Aktivity zamerané na inováciu predmetového vyučovania, modernizáciu učebných osnov a
začlenenie väčšieho podielu riešenia konkrétnych úloh z praxe.
 Rozširovanie pedagogickej a technickej zručnosti prostredníctvom školiacich programov a
kurzov (práce s počítačom, základy programovania).
 Projektové vyučovanie slovenského jazyka a literatúry s akcentom na tvorivosť a hru s
jazykom, veku primerané komunikačné situácie, prácu s textom, využitie tvorivosti a talentov
s možnosťou prezentácie na súťažiach a verejnosti - s výstupom do tvorby didaktických
pomôcok – zásobníkov.
5

Aktivita č.1: Programové vyučovanie s využitím výukového softvéru (predmety: slovenský
jazyk a literatúra, matematika, geografia, dejepis, biológia, hudobná výchova).
Aktivita č. 2: Školenie učiteľov z vlastných radov – t.j. zaškoľovanie učiteľov všetkých
predmetov so zameraním na prípravy na vyučovacie hodiny a využitie médií a moderných IK
technológií v škole. Je zrejmé, že ak sa chce naša škola zmeniť z tradičnej na modernú
globálnu školu tretieho tisícročia, na otvorenú školu, nestačí len vybudovanie hardvérovej
infraštruktúry na školách, ale predovšetkým príprava a doplnkové vzdelávanie učiteľov tak,
aby boli schopní aplikovať moderné IKT vo vyučovaní svojich predmetov.
Aktivita č. 3: Prevádzkovanie webovej stránky školy, ktorá umožňuje žiakom prezentovať
svoju tvorivosť a kreativitu v oblasti IKT, komunikačné schopnosti a zároveň
prostredníctvom internetu oboznamuje ostatných žiakov, učiteľov i širšiu verejnosť s
aktivitami našej školy
Aktivita č. 4:
Projekty v ktorých škola vykazovala úspechy v minulom období environmentálnom projekte“
Studňa Európy zachráňme živú vodu“ na záchranu pitnej vody Žitného ostrova.
V rámci Národného akčného plánu na prevenciu obezity na roky 2015 – 2025 sme sa zapojili
do projektu „ZDRAVÁ ŠKOLA „v školskom roku 2015/2016, ktorý tematicky vychádzal z
Národného programu prevencie obezity. Bol financovaní zo zdrojov EU.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23626
Projekt SPORTTUBE ZDRAVÁ ŠKOLA bol zameraný na :
1)propagáciu zdravého životného štýlu,
2) motiváciu k pohybu a prevencie detskej obezity.
Učitelia školy sú registrovaní na portáli Zborovňa, Digiskola, Alf kde majú vytvorené svoje
kontá. Prostredníctvom e Škola využívajú aj portál digitálna knižnica.sk a ďalšie. Škola je
registrovaná v Rezortnom informačnom systéme (RIS) a v RIAM. Prostredníctvom e Škola
máme ju k dispozícii už 10 rokov, sme r. 2011vytvorili aj vlastnú webovú stránku. Webová
stránku našej ZŠ www.zszlateklasy.net priebežne aktualizujeme a dopĺňame. Web stránka
školy okrem toho, že plní funkciu výchovno-vzdelávaciu informuje verejnosť, rodičov, žiakov
o našich aktivitách a úspechoch. Na tejto stránke verejnosť podrobne informujeme o
programe školy, jej zameraní, o výsledkoch a o pripravovaných aktivitách a pod. Jej
návštevnosť je veľmi dobrá, rodičia i ďalšia verejnosť ju hodnotia veľmi pozitívne.
1.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
ZŠ sa usiluje aktivizovať záujem rodičov o spoluprácu so školou, aby školu vnímali ako
miesto, kde sa dieťa pripravuje na život v procese, na ktorom sa podieľa tím troch
rovnocenných partnerov (dieťa, pedagóg, rodič).
Získavame rodičov pre spoluprácu a pomoc pri organizovaní akcií uskutočňovaných školou
vrátane exkurzií a školských výletov. Taktiež využívame ich odbornosť pri zabezpečovaní
6

drobných údržbárskych prác. Na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia školy
dostávame menší obnos financií od Obecného úradu v Zlatých Klasoch, ktorý nám prispieva
každý rok určitou finančnou čiastkou.
Rada školy má 11 členov a zasadá 3x ročne, v prípade potreby častejšie. Je volená na 4-ročné
obdobie.
Spolupráca so ZRPŠ je na dobrej úrovni. Forma organizovania ZRPŠ je na celoškolskej
úrovni a taktiež na triednej úrovni. Spoluprácu s rodičmi sme premietli aj do dlhodobých
projektov školy, ktoré by mali podporiť osvetu a poradenstvo pre rodiny sociálne
znevýhodnené.
Spoluprácu s pedagogicko-psychologickou poradňou hodnotíme kladne. Žiaci, ktorých
navrhujeme na vyšetrenia sú pravidelne vyšetrovaní. Výchovná poradkyňa sa pravidelne
zúčastňuje na stretnutiach v oblasti výchovného poradenstva.
S pedagogickými fakultami spolupracujeme prostredníctvom rôznych prieskumov a aktívnou
súčinnosťou pri záverečných študentských prácach poskytovaním údajov z praxe a priestoru
na výskum.
1.7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola sa nachádza v dvoch budovách, ktoré sú v rozsiahlom školskom areáli. V prednej
budove je umiestnených 5 tried 1. stupňa. Učebne sú vybavené štandardným funkčným
nábytkom. Opotrebovaný školský nábytok sa inovuje podľa finančných možností. Vo
všetkých triedach sa používajú keramické tabule, až na dve triedy. Žiaci používajú
ministerstvom školstva odporúčané učebnice, ale aj ďalšie doplnkové texty a materiály, ktoré
si pripravujú pedagógovia.
Vybavenie kabinetov učebnými, didaktickými a ďalšími pomôckami, priebežne obnovujeme
a dopĺňame. Máme videoprehrávače, rádioprehrávače, dataprojektor, digitálny fotoaparát,
notebook, laserové tlačiarne, skener, interaktívne tabule (4) . Sú využívané na vyučovacích
hodinách, pri príprave učiteľa, na akciách v škole i pri prezentácii mimo školy.
Máme zriadené dve počítačové učebne, kde je 30 počítačov pre žiakov, 6 notebookov pre
vyučujúcich, päť dataprojektorov a skener. Vypracovali sme projekty na zriadenie jazykovej
učebne, školskej knižnice, šport na školách, ale ani jeden projekt neprešiel. Disponujeme
telocvičňou, ktorú sme dali po tridsiatich rokoch premaľovať, rekonštruovali sme sprcháreň,
hygienické miestnosti a chodbu. Zriaďovateľ podal projekt na zateplenie na nadstavbu a na
výmenu plastových okien, projekt nebol úspešný. Pretože nastala havarijná situácia v škole,
bola potrebná výmena okien, ktorú sme začali riešiť spolu so Zriaďovateľom školy ZŠ Zlaté
Klasy. Okná sú už vymenené vo všetkých triedach na I. aj II. stupni. Škola zakúpila nový
školský nábytok do každej triedy na I. stupni a na II. stupni je potrebné vymeniť školský
nábytok v jednej triede.
Školská jedáleň je pripojená k škole spojovacou chodbou. V jedálni sa stravujú žiaci a
pracovníci školy. V tejto jedálni je možnosť uskutočňovať kultúrne podujatia. Aj tu škola
vymenila tridsaťročné jedálenské stoly a stoličky za moderné . V prípade väčšieho kultúrneho
podujatia, kde je potrebné pódium a väčšia kapacita miest na sedenie, využíva škola
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spoluprácu s obcou, ktorá nám bezplatne zapožičiava kultúrny dom. Priestory školy
nevyhovujú po stránke kabinetov. V škole je len 5 miestností, kde sú umiestnené kabinety
matematiky, fyziky, chémie, prírodopisu, zemepisu a dejepisu. Ostatné kabinety sú len v
skriniach, ktoré sú rozdelené v ostatných priestoroch školy. Vybavenie kabinetov je v
súčasnosti postačujúce, operatívne zakupuje škola nové moderné pomôcky. Na vyučovacích
hodinách učitelia využívajú modernú techniku – dataprojektor, počítače, CD prehrávače,
notebooky, spätný projektor a pod. Vďaka moderným pomôckam je vyučovanie efektívnejšie,
podnetnejšie a pre žiakov zábavnejšie. V areáli školy je zriadené ihrisko, ktoré je zatrávnené.
ŠKD máme vybavenú TV prijímačom a DVD prehrávačom. Jedno oddelenie je v samostatnej
triede a druhé oddelenie sa nachádza v triede, kde sa doobeda učí..
Hygienické vybavenie školy: Toalety pre chlapcov sú na prízemí a na prvom poschodí.
Toalety pre dievčatá sú na prízemí a na prvom poschodí. Všetky toalety sú po rekonštrukcii,
vymenené záchody a pisoáre. Umývadlá sú v každej triede, okrem 2 tried. Knižnica je
zariadená na chodbe, je oddelená priečkou. Zakúpili sme viacmiestny stôl s čalúnenými
stoličkami a žiaci môžu využívať knižnicu v poobedňajších hodinách a niekedy ŠK alebo
vyučujúci na hodinách slovenského jazyka. Škola má k dispozícii školský dvor, ktorý slúži
v prípade vhodného počasia aj na pobyt žiakov na čerstvom vzduchu počas veľkej prestávky.
V šk. roku 2015/2016 sme začali vybavovať interaktívnymi i tabuľami a s prípojkou na
internet aj žiacke učebne. V súčasnosti touto technikou disponujú 4 učebne. V tomto trende
chceme pokračovať a v budúcnosti chceme, aby interaktívna tabuľa bola súčasťou
štandardného vybavenia každej učebne. Po rekonštrukcii bývalej jazykovej učebne sme
vybudovali dve učebne.
Vybavenie predmetových kabinetov nie je postačujúce (mnohé z vybavenia pochádza ešte z
obdobia spred 30 rokov a je zastarané resp. neaktuálne). Snažíme sa však podľa možností
školy pomôcky dopĺňať resp. nahrádzať. Kabinety postupne vybavujeme modernými
učebnými pomôckami, aby sme mohli pracovať tvorivejšie a efektívnejšie.
1.8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a
estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb.
Zapájame žiakov do úpravy okolia školy, výsadby zelene, parkových častí. Každému žiakovi
dáme možnosť, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.
Žiakov oboznamujeme s aktualitami na nástenných novinách, ktoré sú vždy vhodne upravené
k danej téme.
Veľký dôraz kladieme na vytvorenie dobrej klímy v triede, na rozvíjanie sebapoznania a
sebahodnotenia žiaka. Najintenzívnejšie a najaktuálnejšie sa tento zámer sleduje najmä v
prvých týždňoch septembra.
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1.9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola má jasne stanovené pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní,
ktoré vyplývajú zo školského zákona. Sú zakotvené v:
 Organizačnom poriadku,
 Školskom poriadku, ktorý obsahuje práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov
a pedagogických zamestnancov, kompetencie členov vedenia školy a učiteľov,
 predpisoch BOZP pre žiakov a zamestnancov školy,
 vo všetkým relevantných dokumentoch z oblasti Práv dieťaťa.
Všetky priestory na vyučovanie sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce.
Všetci žiaci sú na začiatku školského roka poučení o BOZP.
Dbáme na dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas všetkých vyučovacích hodín. Žiaci
sú poučení o pravidlách bezpečného správania sa na hodinách, počas prestávok a na
hromadných školských podujatiach. Základné pravidlá sú zakotvené aj vo vnútornom
školskom poriadku.
V odborných učebniach, dielňach a telocvičniach sú na viditeľnom mieste umiestnené interné
zásady bezpečnosti, na chodbách sú vyznačené trasy únikového východu.
V súlade s učebnými osnovami sa žiaci 2-krát ročne zúčastňujú teoretických aj praktických
účelových cvičení.
Všetci zamestnanci sú pravidelne školení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a prevencii požiaru. Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a proti požiaru prebiehajú v mesiaci august. Pravidelné kontroly bezpečnosti a
ochrany zdravia a revízií uskutočňujeme podľa stanoveného harmonogramu.
Všetky školské a pracovné úrazy sú zaznamenávané v knihe úrazov.
Revízny a bezpečnostný technik vykonáva pravidelné kontroly elektroinštalácie,
bleskozvodov, protipožiarnej ochrany, strojov a zariadení.
V učebnom procese sme v rámci prevencie a bezpečného správania sa na cestách vhodne
zaradili do jednotlivých predmetov prierezové témy o pravidlách cestnej premávky.

2. Charakteristika inovačného školského vzdelávacieho programu
Naša škola je výnimočná už aj preto, že prospechovo v slabších triedach je posilnená
technická výchova, a preto nemôže byť ani školský vzdelávací program rovnaký pre každú
triedu. Teda aj táto skutočnosť sa tu zohľadňuje a ŠVP sa diferencuje podľa individuálnych
možností žiaka. Pri žiakoch z málopodnetného prostredia je pre nás cieľom, aby sa preťal
„bludný kruh“, mnohí nám ukončujú povinnú školskú dochádzku v nižšom, ako v 9.ročníku
ZŠ, ale aj z nižších ročníkov sa začínajú vzdelávať na učňovských školách. Chceme
dosiahnuť, aby títo žiaci získali aspoň učňovské vzdelanie. Budeme sa snažiť aspoň u
niektorých žiakov, ktorí majú na to schopnosti, vzbudiť záujem pokračovať vo vzdelávaní na
školách s maturitnou záverečnou skúškou.
Cieľom školy je vychovať žiaka pripraveného pre život v spoločnosti, schopného zaradiť sa
podľa svojich možností, dať žiakovi dostatočné znalosti a zručnosti vo všetkých
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všeobecnovzdelávacích predmetoch. Chceme vychovať zodpovedného, samostatného,
kreatívneho, pracovitého, morálne vyspelého a slobodného človeka, ktorý dokáže diskutovať
a vyjadriť svoj názor. K tomu prispieva kreativita, efektívnosť, odbornosť a neustále
zvyšovanie kvalifikácie pedagogického zboru.
Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
Pedagogickým princípom školy je to, aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby
ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, to znamená, aby boli
komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju
prácu a pod. Nezabúdame pri tom ani na vedomosti , spôsobilosti a individuálne schopnosti.
To znamená, že ak chceme, aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú
komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a
ako ich zaradiť do systému a pod.
Ďalším cieľom školy je posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,
podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi,
verejnosťou a inými školami aj v zahraničí, zaviesť nové formy a metódy práce. Škola
umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých
všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených
voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi aby, sa rozvíjal podľa svojich schopností
a bolo mu umožnené zažiť úspech. Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k
príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť,
rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom je vychovať človeka rozhľadeného, vytrvalého,
schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému
vzdelávaniu, dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
Chceme zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti
školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Chceme, aby z našej školy vyšiel absolvent, ktorý bude mať vedomosti o svojom regióne a
svojej obci. Aby pre neho obec v, v ktorej žije, nebola len „jedna z mnohých.“
Škola chce formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu
inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, vychovávať žiakov v duchu
humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne
vyspelých a slobodných ľudí.
Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich
tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa rešpektovať.
Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech.
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2.1 Zameranie školy a stupeň vzdelania
Základná škola, Hlavná 787/25, Zlaté Klasy je plnoorganizovaná škola od 1. až po 9. ročník.
Naša škola nepociťuje žiadne rozdiely medzi žiakmi. Horšie je to medzi rodičmi. Niektorí
rodičia problémy riešia s celou rodinou a niekedy ohrozujú učiteľov.
Chceli by sme realizovať projekt na vytvorenie interaktívnej triedy, v budúcnosti aj triedy na
výučbu jazykov.
Kladom školy je počítačová učebňa s dostačujúcim vybavením, kvalitný a efektívny
pedagogický kolektív, pozitívna atmosféra v škole, príjemné a estetické interiéry. V triedach
je nový školský nábytok a školské lavice. Škola je Otvorenou školou a všetci obyvatelia obce
môžu v čase mimo vyučovania tráviť svoj voľný čas športovými aktivitami v škole.
Škola každoročne umiestni žiakov na stredné školy podľa ich záujmu a podľa ohlasov
môžeme povedať, že naši absolventi sú úspešní a schopní úspešne sa začleniť aj v ďalšom
živote. Naša škola dáva dobré základy, z ktorých často čerpajú aj po jej ukončení.
Problémom je neadekvátne správanie niektorých žiakov, nezáujem o školu a školské
povinnosti a v neposlednom rade neschopnosť chrániť majetok školy. Zmena tejto situácie
bude dlhodobá a ťažká úloha pre školu.
Stupeň vzdelania

2.2 Profil absolventa
V našej škole sa snažíme vzdelávanie realizovať tak, aby žiaci mali nielen potrebné
vedomosti a zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj
správne využiť pri plnení úloh. To znamená, že sa nevzdávame ani vedomostí ani zručnosti,
len sa snažíme, aby ich žiak vedel využiť. Pritom to ale neznamená, že sú to pragmaticky
zamerané vedomosti.
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby
náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal
svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské
vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný
starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný
vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a
práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť
umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít. V prípade žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia k tomuto profilu patrí aj zvládnutie štátneho jazyka, osvojenie si
hygienických návykov, vzbudenie radosti z učenia a uvedomenie si potreby vzdelania.

2.3 Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 2
Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ktoré predstavujú
všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov,
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dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov
a osobnostne sa rozvíjať – v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania v
pracovnom, občianskom a osobnom živote.
Kompetencie:
- formujú sa na základe osobnej praktickej skúsenosti a činnosti a zároveň sú pripravené pre
uplatnenie v praxi,
- nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého života,
- nezastarávajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať (preto môžu byť základom
celoživotného učenia a osobnej flexibility),
- sú výsledkom formálneho, neformálneho a neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú charakter a získavajú sa ako
výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu, aktivít a činností,
ktoré v škole prebiehajú.
V profile absolventa sú kompetencie uvedené ako ideálny plánovaný cieľový výstup
dosahovaný sústavným procesom ich rozvíjania.
Nadväzujúc na kompetencie získané v priebehu predchádzajúceho stupňa – primárneho
vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové
kompetencie:
- kompetencie k učeniu:
- má osvojené a využíva (svoje) overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich
silných a slabých stránok. Dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných
(pracovných a osobných) životných situáciách. Získal základ a motiváciu pre celoživotné
vzdelávanie a učenie sa.
- kompetencie komunikačné:
- má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a
uplatnení jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne používa hlavné
typy verbálnej a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových štýloch a
sociálnych kontextoch.
- ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych a kultúrnych
súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť
hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť
texty.
- kompetencie k riešeniu problémov:
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- má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry), uplatňuje
základné operácie a základné matematické prezentácie, dokáže využívať základné
matematické princípy a postupy v každodennom kontexte a zároveň je schopný i primeranej
abstrakcie. Logické a matematické operácie dokáže využívať pri riešení problémov,
- je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si
svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti
poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných.
- kompetencie občianske,
- chápe význam zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v
škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrne a historické
dedičstvo a tradície,
- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany
zdravia jednotlivca i spoločnosti. Je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v
spoločnosti.
- kompetencie sociálne a personálne,
- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať
svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,
- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam
vzájomnej ohľaduplnosti,
- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje
správanie. Uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si
projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele.
- kompetencie pracovné
- ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, využíva komunikáciu a získavanie informácii
pomocou elektronických médií, rozumie príležitostiam i rizikám tejto komunikácie
- dokáže sa orientovať pri hľadaní dostupných príležitosti pre osobné, odborné a profesionálne
ciele, orientuje sa v základných aktivitách, ktoré súvisia s podnikateľským zámerom a s jeho
realizáciou, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, má utvorené základy pracovných
zručností.
- kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry
- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné
médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky,
- cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo,
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
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- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, ľuďom.
Zároveň máme ambíciu podporiť v žiakoch snahu a záujem o samovzdelávanie a
sebazdokonaľovanie sa v komunikácii v cudzích jazykoch a prostredníctvom moderných
jazykových programov simulovať cudzojazyčné prostredie ako samozrejmú a prirodzenú
podmienku osvojenia si cudzieho jazyka.
Akcentujeme pritom predovšetkým prioritné zámery:
 Poskytovať kvalitné základné (primárne + nižšie stredné vzdelanie) vzdelanie
zamerané na „aktívne zručnosti“ žiakov.
 Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách (výučbou dopravnej výchovy sa starať o bezpečné
správanie sa na cestách – približne 5% našich žiakov dochádza z okolitých dedín,
prípadne zo vzdialenejších častí obce, prípadne na bicykloch).
 Rozvíjať u žiakov jazykové zručnosti v cudzích jazykoch (v dnešnej dobe „otvorených
hraníc“ je to nevyhnutný proces).
 Zvyšovať čitateľskú a digitálnu gramotnosť, čítanie s porozumením matematické
zručnosti a logické myslenie.
 Vytvárať čo najlepšie podmienky pre prehlbovanie vzťahu žiakov k prírodovedným
predmetom.
 Poskytovať vzdelanie v súčinnosti s využitím informačno-komunikačných zručností
(informačná spoločnosť) a v súvislosti s tým zapájať žiakov do projektovej činnosti.
 Zvládnuť základnú finančnú (NŠFG) teda schopnosť využívať poznatky, zručnosti a
skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť
celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti , ktoré sú podmienené
premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska - stav neustáleho vývoja,
ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a
neustále meniace sa ekonomické prostredi.
 Pomáhať žiakom so zdravotným znevýhodnením, špecifickými výchovno-vývinovými
poruchami 7 integrovaných žiakov – z toho na 2. stupni 4 detí) a podporovať
nadaných a talentovaných žiakov. PZ osobitne zabezpečujú zvýšenú pozornosť
žiakom vyžadujúcim individuálny prístup.
 Viesť žiakov k „zdravej“ súťaživosti, vzájomnej pomoci a tímovej spolupráci.
 Podporovať rozvíjanie pohybových aktivít (zvýšiť tým zdravotnú spôsobilosť) a
upevňovať vzťah žiakov k zdravému životnému štýlu a k športovaniu.

ŽIAK KONČIACI DOCHÁDZKU NA ZŠ
a) Žiak ukončil základnú školu v 9. ročníku a neopakoval ročník:
Žiak / Žiačka získal(a) nižšie stredné vzdelanie.
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Žiak / Žiačka splnil(a) deväť rokov povinnej školskej dochádzky.

b) Žiak ukončil základnú školu v 9. ročníku a opakoval ročník:
Žiak / Žiačka získal(a) nižšie stredné vzdelanie.
Žiak / Žiačka splnil(a) desať rokov povinnej školskej dochádzky.

c) Žiak ukončil ZŠ v nižšom ako v 9. ročníku a opakoval ročník:
Žiak / Žiačka získal(a) primárne vzdelanie.
Žiak / Žiačka splnil(a) .................. rokov povinnej školskej dochádzky.

ŽIAK PLNIACI SI PŠD MIMO ÚZEMIA SR

Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na
vysvedčení vydanom v školskom roku............................
školou...................................................... za .............. ročník.

Zdroj: Metodický Metodický pokyn č.22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy

3. Hlavné ciele a úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese v šk.r. 2017/2018
V záujme naplnenia školského vzdelávacieho programu budeme najmä:
1. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii,
ďalšej dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk,
www.statpedu.sk, www.siov.sk,
2. S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k
narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo
k ďalším formám intolerancie, umožníme osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy, účasť
na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy.
3. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú pedagogickú prax v
školách a školských zariadeniach s cieľom poskytnúť čo najširšej verejnosti adekvátne
informácie, ktoré napomôžu zvyšovaniu kvality výchovy a vzdelávania. Prezentovať
prirodzené vzory a autority z radov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
4. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať odborné časopisy pre pedagogických a
odborných zamestnancov.
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5. Vo výchovno-vzdelávacom procese používať nový portál www.slovakiana.sk, na ktorom sa
nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria či
virtuálne výstavy.
6. Aktívne využívať systém RIAM, nástroj pre jednotný spôsob prihlasovania sa do
rezortných systémov prostredníctvom osobného RIAM konta každého pedagogického a
odborného zamestnanca a žiaka, prostredníctvom projektu Digitálne učivo na dosah aktívne
využívať prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR, ktorá umožňuje flexibilne pristupovať k
digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese (cez aktívne konto
RIAM). Informácie o projekte sú dostupné na www.edu-centrum.sk.
7. Využívať časopis Jazyk a literatúra (vyučujúci SJL a cudzích jazykov). Časopis ponúka
priestor pre publikovanie článkov a štúdií domácim odborníkom a učiteľom zameraným na
problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých
stupňoch vzdelávania a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti. V
digitálnej forme je prístupný na webovom sídle ŠPÚ http://www.statpedu.sk.
8. Elektronickou formou prostredníctvom školského informačného systému (e Škola)
poskytovať do centrálneho registra údaje k 15. septembru a následne od októbra do júna
opakovane ku koncu každého mesiaca odosielať údaje za príslušný mesiac v dňoch od 25. v
danom mesiaci do 5. v nasledujúcom mesiaci, s výnimkou údajov za december, kedy je údaje
možné odoslať od 17.12. do 13.1.
Táto povinnosť sa týka každý mesiac všetkých škôl, aj v prípade, ak nenastala zmena v
údajoch. Bližšie informácie o poskytovaní údajov sú zverejnené na stránke
www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/. Touto povinnosťou nie sú
zrušené povinnosti vyplniť iné štatistické výkazy
. (Pozn.: Ak technické podmienky školy neumožňujú splnenie uvedenej povinnosti, škola
zabezpečí jej plnenie prostredníctvom svojho zriaďovateľa; ak to technické podmienky
zriaďovateľa neumožňujú, zriaďovateľ zabezpečí jej splnenie prostredníctvom orgánu
miestnej štátnej správy v školstve.)
3.1 Pedagogické stratégie
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusie, besied, samostatné a tímové
projekty, dlhodobé samostatné práce a prezentácie a praktickej výučby. Dôraz je kladený na
samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.
V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,
samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať
stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych
schopností. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako
besedy. Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti
fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným
využívaním voľného času i vlastným príkladom). Chceme si všímať talent v jednotlivých
oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú
prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním do budúcich šk. r.
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je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre
zvýšenie vnútornej motivácie. Je potrebné:
 rozvíjať moderné komunikačné a ďalšie osobnostné spôsobilosti






Projektové vyučovanie
pracovať v tíme alebo samostatne, riešiť úlohy, problémy projektom
spájať poznatky a zručností viacerých predmetov
praktické zameranie – prezentovať vlastné prístupy a schopnosti
využívať krátkodobé aj dlhodobé projekty v jednom, resp. viacerých predmetoch
súčasne

 Skupinové vyučovanie
 rozvíjať personálne, sociálne, pracovné a komunikačné spôsobilosti, učiť ako
organizovať a plánovať prácu, ako spolupracovať, ako sa deliť a pod.
 Vyučovanie v rôznom prostredí
 v oblasti umeleckého rozvoja odučiť hodiny výtvarnej výchovy formou pracovných
dielni s následnou výstavou žiackych prác
 v oblasti prevencie drogovej závislosti organizovať vyučovacie hodiny v
Pedagogicko-psychologickej poradni na besedách s odborníkmi
 v oblasti telesnej a športovej výchovy využijeme možnosť absolvovania lyžiarskych a
plaveckých kurzov
 uskutočníme i tradičné návštevy výchovných koncertov, divadelných predstavení,
múzeí,
 návštevy historických a kultúrnych pamiatok .
 Práca s textom

 rozvíjať schopnosti čítať s porozumením, orientovať sa v textoch rôzneho obsahu i
 formy – tlačené, elektronické, beletristické, odborné, praktické v rodnom aj cudzom
jazyku,
 vyhľadávať informácie, prezentovať svoje poznatky, názory, postoje, argumentovať

3.2 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
V škole vzdelávame na žiadosť rodičov aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
ako individuálne integrovaných žiakov. O takéto vzdelávanie požiada vždy zákonný zástupca žiaka s
mentálnou retardáciou alebo špecifickými poruchami učenia. Každý žiak so ŠVP má vypracovaný
individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym
pedagógom a rodičmi. Žiaci sú klasifikovaní bežnou formou, ale aj slovne. Je pre nás dôležité, aby
takýto žiak pocítil radosť z úspechu, preto aj ten najmenší pokrok hodnotíme kladne a pochválime
žiaka.
Telesne postihnutých žiakov zatiaľ nemáme, ale napriek tomu je vybudovaný bezbariérový prístup do
školy. Škola je otvorená pre všetkých.
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Prostredie školy vytvára pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vhodné podmienky aj špeciálnymi postupmi. Žiakom je k dispozícii v riešení ich problémov výchovná
poradkyňa a učiteľom aj žiakom pomáhajú 2 asistenti učiteľa. Nakoľko škola nemá špeciálneho
pedagóga, nemôže pre žiakov ADD syndrómom zabezpečiť korekčné cvičenia, a to 2 hodiny
týždenne.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 2x ročne dostávajú učebné pomôcky zdarma a
obedy dostávajú za 1€ na mesiac.
Nadaní žiaci sú zapájaní do vedomostných olympiád a iných vedomostných súťaží.
Najnadanejší a tí, ktorí prejavia záujem o štúdium na osemročných gymnáziách, pokračujú v
štúdiu bez problémov na týchto školách.
Škola spolupracuje s rodičmi žiakov a vždy operatívne rieši vzniknuté problémy.
INTEGRÁCIA – ZAČLENENÝ ŽIAK

a) Žiak so zdravotným znevýhodnením - vzdelával sa podľa individuálneho
vzdelávacieho programu (napr. mentálny postih, vývinové poruchy učenia,
správania, telesný postih, zrakový postih, sluchový postih):
Bol(a) vzdelávaný (á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

b) Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý mal úpravy vzdelávania len
v niektorých vyučovacích predmetoch:
Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu
uplatňovaného v predmete (predmetoch)........................... .
V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie
dôležité
skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním.

c) Začlenený žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. nadaný
žiak, žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia):
Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
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3.3 Zabezpečenie výučby pre žiakov mimoriadne nadaných
Ak máme v škole žiakov mimoriadne nadaných v niektorej oblasti, je viacero možností, ako
rozvíjať talent a nadanie – napríklad individuálna starostlivosť, účasť na olympiádach a pod.
Všeobecné úlohy:
1) Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským
zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a
občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na
zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.
Z: všetci T: trvalý
2) Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania
matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti, zamerať sa na rozvíjanie
daných oblastí s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania a získavanie kompetencií u žiakov.
Z: všetci T: trvalý
3) Zvýšiť kvalitu školy tým, že škola vytvorí pre dieťa/žiaka prostredie na vyučovanie s
informačnými a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej spoločnosti a
prostredníctvom nich optimalizuje podmienky aj pre celoživotné vzdelávanie.
Z: všetci T: trvalý
4) Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na
zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami – s
poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú
kooperáciu školy a rodiny
Z: všetci T: trvalý
5) V kontrolnej a hospitačnej činnosti sa budeme sústreďovať na rozvíjanie kľúčových
kompetencií detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.
Z: vedenie T:trvalý
6) V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín budeme patričnú pozornosť venovať
aj témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim. Školské a
mimoškolské aktivity pri vhodných príležitostiach zameriame na zvyšovanie pozornosti voči
starším ľuďom (1. október - OSN vyhlásený za Medzinárodný deň starších ľudí).
Z: všetci T: trvalý
7) Sprístupňovať všetkým deťom a žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
Z: výchovný poradca T: trvalý
8) Individuálne pracovať so žiakmi s poruchami učenia, vytvárať vhodné podmienky na
začlenenie žiakov v bežnej triede.
Z: : všetci T: trvalý
9) Vo vyučovacom procese realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s
Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných a stredných školách a
učebnými osnovami Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
19

Z: všetci T: trvalý
10) Zapájať žiakov do predmetových súťaží a olympiád.
Z: vyučujúci T: trvalý
11) Využívať pri práci pedagogickú tlač, internet, ... Počítačovú gramotnosť žiakov a učiteľov
realizovať v projekte Infovek, Otvorená škola, využitím nepovinných a povinne voliteľných
predmetov, prácou na vyučovacích hodinách v rámci školského vzdelávacieho programu tak,
aby každý absolvent školy vedel ovládať počítač užívateľsky a naučil sa pracovať
s internetom.
Z: všetci T: trvalý
12) Vytvárať podmienky pre zriaďovanie záujmových krúžkov, využívať ponuku
vzdelávacích poukazov. Ako vedúcich krúžkov, okrem učiteľov, získavať aj rodičov a
odborníkov z radov občanov.
Z: vedenie, všetci T: trvalý
13) Dôsledne dodržiavať a plniť učebné osnovy, učebné štandardy s využitím
exemplifikačných úloh vo všetkých predmetoch a ročníkoch.
Z: všetci T: trvalý
14) V rámci vyučovacieho procesu dôsledne napĺňať stratégiu rozvoja čitateľskej gramotnosti
v podmienkach ZŠ Zlaté Klasy, ktorá bola vypracovaná podľa Národnej stratégie... a aktívne
sa podieľať na všetkých aktivitách zasvätených Roku pokračujúceho rozvoja čitateľskej
gramotnosti.
Z: všetci T: trvalý
15) Prezentovať prácu školy v masmédiách. Využívať na prezentáciu práce školy aj webovú
stránku školy www.zszlateklasy.net
Z: všetci T: trvalý
16) Uplatňovať systém hodnotenia a klasifikácie žiakov ZŠ, hodnotenie a klasifikáciu žiakov
s vývinovými poruchami učenia. Metodické pokyny podrobne rozobrať na zasadaniach MZ a
PK, oboznámiť s nimi rodičov na triednych schôdzkach (Metodický pokyn č. 22/2011 a
Metodický pokyn č. 19/2015).
Z: všetci T: trvalý
17) Naďalej sa aktívne zapájať do projektov a žiadostí o granty.
Z: VŠ a záujemcovia T: trvalý
18) Všetky zásadné rozhodnutia konzultovať s pedagogickými zamestnancami na
operatívnych poradách a pedagogických radách. Kolektívne tvorivo pristupovať k riešeniu
problémov, väčšinou prijaté riešenie považovať za záväzné. Uznesenia z PR dochvíľne a
kvalitne plniť. Dôsledne dodržiavať základné dokumenty školy.
Z: vedenie T:trvalý
19) Umožniť a podporiť účasť pedagogických pracovníkov na odborných seminároch a
prednáškach usporiadaných MC, resp. účasť na iných druhoch štúdia. Pravidelne
oboznamovať pracovníkov s platnými právnymi predpismi a tým zvyšovať právne vedomie
zamestnancov.
Z: vedenie T: trvalý
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20) Vyžadovať kvalitnú dochvíľnu prácu žiakov. S cieľom dobrého a úspešného uplatnenia sa
na G a SŠ. využiť pripomienky vyučujúcich SŠ k vedomostiam žiakov. Využiť existujúce
platné štandardy, testy a exemplifikačné úlohy na objektívne posúdenie úrovne a kvality
vedomostí v jednotlivých predmetoch. Dodržiavať interne dohodnutú percentuálnu stupnicu
klasifikácie. Z: všetci T:trvalý
21) Vyžadovať dodržiavanie predpisov BOZP, nosenie OOPP pri práci a robiť kontrolu.
Z: vedenie T: trvalý
22) Pri zabezpečovaní zastupovania uprednostňovať odbornosť. Oddelenia ŠKD spájať len
vtedy, ak sa nedá zabezpečiť suplovanie zo závažných prevádzkových dôvodov.
Z: vedenie T: trvalý
23) Účinnosť vnútornej kontroly školy zvyšovať dôslednou analýzou zistení konkrétne
formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov.
Z: vedenie T: trvalý
24) Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a
vykonávať dôslednú analýzu zistení.
Z: vedúci zam. T: trvalý
25) Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok
a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.
Z: vedúci zam. T: trvalý
26) Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať
stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk
Z: učitelia INF T:trvalý
Úlohy pre zdravý životný štýl:
1) Pokračovať v projekte Zelená škola.
Z: koordinátor ENV T:trvalý
2) Vyhlásiť projektové dni pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka.
Z: všetci T:trvalý
3) Pokračovať v realizácii projektu „ Škola podporujúca zdravie“ v ZŠ
Z: koordinátor ENV T: trvalý
4) Podieľať sa na realizácii Koncepcie environmentálnej výchovy v školách a na konkrétne
podmienky vypracovať a realizovať program environmentálnej výchovy a vzdelávania.
Z: koordinátor ENV T: trvalý
5) Sprístupňovať školu a školský areál deťom, mládeži a občanom a umožniť im tak trávenie
voľného času v škole, podporiť činnosť krúžkov na škole.
Z: všetci T: trvalý
6) Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému
rozvoju žiaka rozširovaním foriem telesnej výchovy a pohybových aktivít
Z: všetci T: trvalý
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7) Organizovaním športových a kultúrnych podujatí upevňovať kolektívy tried a
organizovaním celoškolských podujatí aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú
činnosť. Pohybovú aktivitu žiakov podporovať aj aktivitami v ŠKD.
Z: vyuč. TSV T: trvalý
8) Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít sprístupnením ihrísk a telocvične
škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy.
Z: vedenie T: trvalý
9) Vyhlásiť aktivity k Európskemu týždňu športu BE AKTIVE, Európskemu týždňu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (28.4.), Svetovému dňu nefajčenia (31.5.),
Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami (26.6.), Svetovému
dňu ústneho zdravia (12. 9.), Svetovému dňu bez násilia (2.10.), Svetovému dňu duševného
zdravia (10.10.), Európskemu týždňu boja proti drogám (46. týždeň) a Svetovému dňu
prevencie AIDS (1. 12.).
Z: koordinátor DP T: trvalý
10) Podieľať sa na plnení Národného programu prevencie obezity propagovaním zdravého
životného štýlu tým, že budeme aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov s
SPORTUBE, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, realizovať aktivity a
programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia.
Z: uč. TSV , všetci T: trvalý
11) Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,
potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, na podporu
využívania regionálnych potravinových produktov, vyhlasovať tematické týždne na zvýšenie
povedomia detí a žiakov so zameraním na význam školského stravovania a jeho vplyvu na
zmenu stravovacích návykov.
Z: všetci T: trvalý
12) Venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,
Z: vyuč T: trvalý
13) priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej
pomoci. Z: koordinátor DP T: trvalý
Úlohy na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu:
1) Vo vyučovacom procese realizovať zmeny vyplývajúce zo schváleného školského
vzdelávacieho programu a z inovovaného ŠkVP. Zapracovať ich do časovo – tematických
plánov.
Z: všetci T: trvalý
2) Schválené vzdelávacie štandardy používať pri vypracovaní časovo-tematických plánov a
pri výchovno-vzdelávacej práci, implementovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do
časovo – tematických plánov, podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené
na skúsenosti a prepojené so životom – interaktívne zážitkové učenie, projektové vyučovanie,
zážitkové, skúsenostné učenie a ďalšie, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú
kompetencie žiakov
Z: všetci T: trvalý
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3) Venovať zvýšenú pozornosť príprave žiakov na Testovanie 5 (5. ročník) a Testovanie 9 (9.
ročník), zabezpečiť preskúšanie žiakov (napr. riaditeľská previerka) a využitie e-testovania z
NÚCEM.
Z: vyuč. MAT a SJL 5. a 9. roč. T: priebežne
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerať na:
 rozvíjanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov a zdokonaľovanie
zručnosti pedagogických zamestnancov vo využívaní PC a učební IKT, edukačných
programov na CD, internetu ,
 rozvoj profesijných kompetencií učiteľov zameraných na systematickejšie a
prierezové prepájanie aktuálnych poznatkov a dobrých príkladov z čitateľskej
gramotnosti do vzdelávacích predmetov, a tým prispieť k synergii zvyšovania úrovne
vzdelávania,
 skvalitňovanie jazykových spôsobilostí komunikácie učiteľov v cudzom jazyku,
pravidelne porovnať vstupné a výstupné previerky z ANJ, NEJ a prijať opatrenia na
zlepšenie výsledkov,
Z: vyučujúci ANJ, NEJ T: trvalý
4) Vstupné previerky z MAT a SJL porovnať s výstupnými previerkami a postupne odstrániť
zistené, hlavne opakujúce sa nedostatky.
Z: vyučujúci MAT a SJL T: priebežne
5) S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania venovať cielenú pozornosť čítaniu s porozumením,
klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s
informáciami na všetkých vyučovaných predmetoch.
Z: vyučujúci T: trvalý
6) Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie
založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa
žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie.
Z: vyučujúci CJ T: trvalý
7) Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na
environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie
žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v
oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému
prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia
Z: vyučujúci BIO T: trvalý
8) V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie uplatňovať
globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania iŠkVP, rozvíjať osvetovú,
vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej
previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej
úrovni, zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické
uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo
svete, využiť metodické príručky „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách“,
ktoré sú určené pre 2. stupeň základných škôl a môžu sa uplatňovať v rámci vyučovania
matematiky, geografie, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy –
www.clovekvohrozeni.sk.
Z: vyučujúci ENV T: trvalý
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Úlohy pre školskú knižnicu:
1) Systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho
procesu a mimo vyučovacích aktivít.
Z: vedenie, vedúca škol. knižnice T: trvalý
2) V spolupráci s ostatnými pedagógmi sa usilovať o motiváciu žiakov a zatraktívnenie
ponuky knižničného fondu, aby vzrástol záujem o knihy a čítanie.
Z: vedúca škol. knižnice T: trvalý
3) Odporúča sa podľa možností doplniť knižničný fond dielami súčasnej literatúry pre deti a
mládež.
Z: vedenie T: trvalý
Úlohy na dodržiavanie ľudských práv:
1) Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
Z: všetci T: trvalý
2) Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu a
implementáciu zabezpečiť efektívnou spoluprácou školy, zákonných zástupcov,
mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity.
Z: všetci T: trvalý
3) Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním
besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou
ľudských práv.
Z: všetci T: trvalý
4) Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie
multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov.
Z: vedenie T: trvalý
5) Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole (prostredníctvom chápajúceho a
kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram).
Z: všetci T: trvalý
6) Dôsledne dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa. Prehlbovať poznatky a právne vedomie
o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch o ľudských
právach a právach dieťaťa.
Z: všetci T: trvalý
7) Podľa ŠkVP a i-ŠkVP preferovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v
duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti,
predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a
rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
Z: všetci T: trvalý
8) V rámci výchovy k ľudským právam využívať Manuál výchovy mládeže k ľudským
právam KOMPAS – www.iuventa.sk a zapojiť sa do projektu Slovenského výboru UNICEF
pod názvom Škola priateľská k deťom – www.unicef.sk
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Z: všetci T: trvalý
9) Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí (žiakov) a ich účasti vo všetkých
oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú, podporovať činnosť
triednych samospráv.
Z: všetci T: trvalý
10) Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou
dôstojnosťou dieťaťa .
Z: všetci T: trvalý
11) Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce
javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie
rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov. Dôsledne riešiť
problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces
ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a
následný výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v
školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.
Z: všetci T: trvalý
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12) Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a
implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodičov, zapájať deti a žiakov do
aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí,
tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.
Z: všetci T: trvale
13) V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie posilniť vo
vyučovaní všetkých témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva.
Z: všetci T: trvale
Úlohy na podporu bezpečnosti a prevencie:
1) Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. Predchádzať
protispoločenskej trestnej činnosti a drogovej závislosti. Podieľať sa na realizácii úloh
národného programu boja proti drogám.
Z: koordinátor DP T: trvalý
2) Úzko spolupracovať s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie pedagogickopsychologickej poradne.
Z: výchovný poradca T: trvalý
3) V rámci výchovy a vzdelávania v duchu prijatého Národného akčného plánu pre deti :
prostredia, deťom
zdravotne, postihnutým zabezpečovať aktívnu ochranu detí a v prípade oprávneného
podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu
bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami
antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo všetkých predmetoch
problematikou intolerancie
a ostatným prejavom intolerancie
UNESCO, ktorého cieľom je sprostredkovanie informácií, kontaktov a skúseností nad rámec
učebných osnov so zameraním na organizovanie seminárov, besied, výstav a iných podujatí
uskutočňovať aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania
Z: výchovný poradca T: trvalý
4) V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 sa odporúča využiť
metodický list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny
prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže na www.statpedu.sk
Z: všetci T: trvalý
5) Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné
konať vo veci:
a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ
školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý
pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom
školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové
konanie podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
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c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany
obce podať v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre
podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Z: vedenie školy T: trvalý
6) Dôsledne uplatňovať rozhodnutia súdov o úprave výkonu rodičových práv a povinností,
najmä v súvislosti so striedavou starostlivosťou, vrátane neodkladných opatrení súdov.
Z: všetci T: trvalý
7) Pokračovať v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Policajným zborom a
Požiarnou ochranou v rámci výchovy žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
zaraďovaním problematiky do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Z: vyučujúci T: trvalý
8) V spolupráci s PPP priebežne mapovať a hodnotiť sociálnu klímu a vytvárať podmienky
pre tvorivú atmosféru v triedach, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
Z: výchovný poradca T: trvalý
9) Pri riešení šikanovania žiakov v škole a prevencii dodržiavať Metodické usmernenie č.
7/2006-R. V Využívať aj internetové poradenstvo, ktoré poskytuje OZ Papilion na stránke
www.prevenciasikanovania.sk
Z:všetci T: trvalý
10)V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality
budeme realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania,
delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu
právneho vedomia.
Z: všetci T: trvalý
11) V oblasti školskej úrazovosti budeme pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti,
znižovať jej nárast, odstraňovať zdroje a príčiny vzniku školských úrazov, pri registrovaných
školských úrazoch vypĺňať všetky položky registrovaného záznamu vo webovej aplikácii ako
povinné , dôslednejšie zabezpečovať pracovné postupy pedagogických zamestnancov, hlavne
pri vykonávaní dozorov počas prestávok a v priestoroch, kde je najväčší predpoklad vzniku
školských úrazov a vzniknuté registrované školské úrazy odškodňovať v súlade s platnými
predpismi
Z: vedenie T: trvalý
Úlohy pre prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
1) Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Poradenské
zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe podnetu školy, školského zariadenia alebo
školského inšpektora, pri odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy
výchovy, vzdelávania dieťaťa a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického
vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku
dieťaťa môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je
potrebné vykonať každé dva roky, ale podľa potreby, ak je odôvodnený predpoklad, že sa
zmenil charakter ich ŠVVP.
Z: VŠ, triedni učitelia T: september
2) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie §
55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011
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na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského
zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so
zdravotným znevýhodnením.
Z: všetci T: trvalý
3) U detí a žiakov so ŠVVP dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného
poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo výchovnovzdelávacom procese.
Z: všetci T: trvalý
4) Pri vypracovaní IVP dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP vždy spolupracovať s príslušným
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
Z: všetci T: trvalý

Úlohy pre prácu v projektoch a súťažiach:
1) Pri realizácii projektu Infovek, spolupracovať s Národnou službou pre elektronickú
spoluprácu škôl (NSS a firmou Microsoft)
Z: koordinátor IKT T: trvalý
2) Naďalej realizovať dlhodobé projekty („Elektronizácia...“, „Modernizácia...“,
„Digitalizácia...“, „e-testovanie...“), do ktorých je školy zapojená.
Z: všetci T: trvalý
3) Zapájať sa do súťaží v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami podľa
zoznamu športových súťaží ( www.minedu.sk + www.skolskysport.sk ), predmetových súťaží
zabezpečovaných IUVENTO
Z:uč.TV,uč.I.stupňa T. trvalý
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením:
Na škole máme vytvorené podmienky pre integrované vyučovanie podľa potreby. V takýchto
prípadoch spolupracujeme s rodičmi a ďalšími relevantnými subjektmi. Vo vzdelávacom
procese a pri zostavovaní IVP vychádzame z:
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/deti-a-ziaci-so-zdravotnymznevyhodnenim/zakladne_vzdelavanie/VP_pre_ziakov_s_vyvinovymi_poruchami_ucenia.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/deti-a-ziaci-so-zdravotnymznevyhodnenim/zakladne_vzdelavanie/VP_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervaziv
nymi_vyvinovymi_poruchami_bez_mentalneho_postihnutia.pdf
Naším zámerom je v budúcnosti vybudovať bezbariérový prístup do budovy a rovnaké
riešenie plánujeme aj pri prípadnej rekonštrukcii hygienických zariadení v priestoroch školy.
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:
Budeme venovať pozornosť žiakom rómskeho pôvodu, nakoľko rómska populácia v našich
spoločenských podmienkach je veľmi rozvrstvená a sú medzi nimi veľké sociálne,
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intelektuálne a kultúrne rozdiely. Našou snahou v prístupe k Rómom je humánny princíp,
prinavrátiť každej osobnosti jeho právo na jedinečnosť a tvorivosť. V oblasti zdravotnej
výchovy zameriavame výchovno-vzdelávaciu činnosť na osobnú hygienu, starostlivosť o
dieťa, kultúru bývania, výchovu k uvedomelému rodičovstvu a na boj proti pohlavným
chorobám. Žiakov zapájame do nepovinného vyučovania a taktiež aj do rôznych krúžkov.
Budeme prehlbovať spoluprácu školy a rodiny, dôsledne ju orientovať na výchovný vplyv,
zvyšovať záujem rodičov problémových žiakov o prácu ich detí v škole.
c) Žiaci s nadaním
U žiakov, ktorí sa javia umelecky a športovo nadaní budeme rozvíjať ich talent.
Vytvoríme materiálne podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov/učebnice s rozširujúcim
obsahom, encyklopédie, učebné pomôcky, výpočtovú techniku/.

4. Začlenenie prierezových tém (PT)
Prierezové témy sa spravidla prelínajú cez všetky vzdelávacie oblasti. Realizujeme ich ako
integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu v jednotlivých učebných predmetoch, preto sú
podľa svojho obsahu začlenené a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
a) Multikultúrna výchova:
S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom
slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v
rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Pre našu školu je táto téma o to
významnejšia, že obec sa nachádza v jazykovo zmiešanom území Slovenska. Žiaci sú
každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi
rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a
tradícií sa učia rešpektovať kultúry ako rovnocenné aby dokázali s príslušníkmi komunikovať
a spolupracovať
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

Táto prierezová téma sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, medzi učiteľmi a žiakmi
navzájom, medzi školou a rodinou. Najviac sa využíva vo výchovných predmetoch - výtvarná
výchova, hudobná výchova, etická výchova, ale aj vlastiveda, prírodoveda a slovenský jazyk
a literatúra.
b) Mediálna výchova:
Jej hlavným cieľom je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať
úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu
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mediálnych obsahov. Dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom
svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si
kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Pri jej
realizácii vychádzame z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvárame pre žiakov
príležitosti na ich spracovanie.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:
atíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;
Najviac sa uplatňuje vo výchovných predmetoch a v predmete slovenský jazyk a literatúra.
c) Osobnostný a sociálny rozvoj:
Hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.
Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich
osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom živote,
vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k
rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje
zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej
sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

osti komunikácie a vzájomnej spolupráce;
svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;
riešeniu problémov;
svojom živote.
Súčasťou týchto prierezových tém je aj Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá je
zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských
vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri jej
realizácii budeme vychádzať najmä zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku,
zrelosti, vývinového štádia a budeme využívať služby relevantných odborníkov (besedy,
prednášky). Tento ľudský potenciál žiakov budeme podporovať a rozvíjať najmä
prostredníctvom diskusií na triednických hodinách. Na besedách s psychológom a
príslušníkom polície sa budeme venovať otázkam agresivity, šikanovania a užívania
návykových látok. Na hodinách etickej výchovy budeme využívať modelové situácie a
vhodné cvičenia.
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d) Environmentálna výchova:
Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu
životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku
primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a
životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu
pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami –
chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:
idlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a
ich životné prostredie;

ral konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného
prostredia;

prostredie.
Uplatňovaním tejto PT témy vedieme žiakov k rozvoju osobnosti tak, aby boli schopní
chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na
základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi. Najširšie uplatnenie pre aplikáciu
tejto prierezovej témy poskytujú hodiny biológie, fyziky, chémie, geografie, etickej výchovy,
techniky a slovenského jazyka a literatúry.
e) Ochrana života a zdravia:
Zámerom prierezovej témy je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a
života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v
sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku
primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý
životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách.
Cieľom je prispieť k tomu, aby žiak:

hopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;

ť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.
Jej prostredníctvom sa formuje vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a zároveň sa
zvyšujú predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu
na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných, ekologických havárií, prírodných
katastrof. K tomu je potrebné okrem teoretických vedomostí osvojiť si i praktické zručnosti
pri poskytnutí prvej pomoci sebe, ale aj iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na 2.
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stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova,
biológia, chémia, výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra ako aj prostredníctvom
samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení, ktoré sa uskutočňujú v
každom ročníku 2. stupňa dvakrát ročne (jesenné a jarné) v trvaní 10 hod. (5 hod. teoretická
časť + 5 hod. praktická časť).
f) Výchova k finančnej gramotnosti:
Nie je definovaná ako prierezová téma, ale realizuje sa podobne začlenením do jednotlivých
učebných predmetov. Cieľom je, aby žiaci primerane veku získavali kompetencie nevyhnutné
pre finančné a existenčné zabezpečenie seba a svojej rodiny a pre aktívnu účasť na trhu
finančných produktov a služieb, pričom nejde len o osvojenie si odbornej terminológie.
Žiakov je potrebné pripraviť na vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie,
rozoznávanie potrebného od zbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne
využívanie informácií. Pôjde teda predovšetkým o osvojenie si správnej čitateľskej stratégie a
kritické myslenie, ktoré žiaka povedú k zodpovednému rozhodovaniu.
g) Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:
Je chápaná ako jedna z foriem a metód vyučovania a je súčasťou takmer každého učebného
predmetu. Jej prostredníctvom chceme u žiakov rozvíjať schopnosť komunikácie,
argumentácie, vedieť používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať
v skupine a prezentovať sám seba. Zahrňujeme do nej vypracovanie projektov: tvorba ikebán,
vyrezávanie tekvíc a pod. Jej cieľom je, aby žiak vhodným spôsobom dokázal kultivovane
prezentovať svoje produkty.
h) Čitateľská gramotnosť
Čítanie a ČG tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie predpoklad na rozvíjanie
kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú
ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. Pri ČG sa hlavný
dôraz kladie na funkčný charakter čítania za účelom rýchleho získavania a efektívneho
spracovania informácií. ČG sa prelína s ďalšími oblasťami gramotnosti (prírodovedná,
matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto je jej rozvoj veľmi dôležitý pri
osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších
vzdelávacích oblastiach.
Čitateľská gramotnosť je chápaná ako univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným
nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a
získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej
gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je
porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú
čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a
vedomosti žiaka.
U čitateľskej gramotnosti vychádzame z vypracovanej Stratégie rozvíjania čitateľskej
gramotnosti.
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6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
6.1 Hodnotenie žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Dbáme o to , aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali
žiakov na úspešných a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme
sledovať vývoj žiaka (písomný prejav, ústny prejav, tvorivosť, aktivita, písomné práce,...).
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí a hodnotenia správania. V prvom ročníku ZŠ sa
žiaci klasifikujú. Ich hodnotenie výchovných predmetov je slovné a ostatné známkou. Na
prvom stupni sa neklasifikujú výchovy a všetky predmety, ktoré nie sú určené štátnym
vzdelávacím programom, ale boli zaradené do vyučovania v školskom vzdelávacom
programe. Anglický jazyk sa hodnotí slovne v 1.a 2. ročníku. V 3.a 4. ročníku sa cudzí jazyk
hodnotí známkou. Na druhom stupni sa klasifikujú aj výchovy. Náboženská výchova a etická
výchova sa neklasifikuje.
6.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na tomto základe:


Pozorovanie (hospitácie)




testy,
úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)




hodiny“).
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Hodnotenie učiteľov na konci školského roka, do 31.8.

Ďalej sa vnútroškolská kontrola zameria na tieto oblasti :


-tematických plánov




-vzdelávacej a výchovnej stránky cieľa, konkrétnosť,
primeranosť k možnostiam veku žiaka a jeho schopnostiam



– žiak, úcta k žiakovi, využívanie slovného



hodnotenia, atmosféra na hodinách



ácie a rasovej



neznášanlivosti
prevencia negatívnych



javov v správaní
6.3 Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o
tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A jednak aj preto, aby aj škola alebo verejnosť
vedela, ako dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
- Konštatovanie úrovne stavu
- Zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:




Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v
školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
Posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
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Pravidelne monitorujeme :



– klíma školy



– vyučovací proces- metódy a formy vyučovania



mimoriadne nadaní



žiaci, integrovaní)




Kritériom pre nás je:



Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:


žiakov na strednú školu




Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame žiakom na konci 9. ročníka.
Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy . Otázky zameriavame na :
učiteľov, čo sa týka hodnotenia žiakov a klasifikácie, využitím mimovyučovacieho
času,
- kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.
Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole?
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odnotíte školskú disciplínu?
SWOT analýza školy
Silné stránky:

-vzdelávacieho procesu vo vzťahu učiteľ – žiak
-gramotnosti vyučujúcich absolvovaním kurzov využitia IKT v práci
učiteľa
špecializovaných učební

– telocvičňa a školské ihriská
-časových aktivít
Slabé stránky:
- I. stupeň a II. stupeň)

Príležitosti:
-časových aktivít zo strany ŠKD
o vo vyučovacom procese v rámci vyučovacích predmetov
Ohrozenia:

7. VZDELÁVACIE OBLASTI A PRIEREZOVÉ TÉMY

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového
vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí
kultúrne dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty,
ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupine. Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo
odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsah vzdelávania
sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti a inovácií, ku
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ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný
vedeckotechnický, hospodársky, sociálny a kultúrny
rozvoj spoločnosti,
napríklad
informačné a komunikačné technológie, ktoré každý občan potrebuje k životu, k práci ale aj
mimo práce ale taktiež aj sociokultúrne obsahy osobnostného rozvoja žiaka, jeho ochrany
pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody atď..
Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je
obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môže do
týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety.
Obsah nižšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 7 vzdelávacích oblastí, ktoré
vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH

VZDELÁVACIA OBLASŤ

PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

PRVÝ CUDZÍ JAZYK

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA
INFORMATICKÁ VÝCHOVA

BIOLÓGIA
PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

CHÉMIA
FYZIKA
ETICKÁ VÝCHOVA /

ČLOVEK A HODNOTY

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

ČLOVEK A SVET PRÁCE

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
HUDOBNÁ VÝCHOVA

UMENIE A KULTÚRA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ VÝCHOVA
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PRIEREZOVÉ TÉMY PRECHÁDZAJÚCE OBLASŤAMI VZDELÁVANIA

PRIEREZOVÉ TÉMY
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
MEDIÁLNA VÝCHOVA
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

7.1 VZDELÁVACIE ŠTANDARDY
Pod pojmom štandard sa rozumie stupeň dokonalosti požadovaný pre určitý účel, alebo
akceptovateľný či odsúhlasený model s ktorým sú reálne objekty a procesy rovnakého druhu
porovnávané, alebo merané. V školstve sa hovorí o viacerých druhoch štandardov, štandardy
pre žiakov sú dvojaké:
Obsahový štandard by mal obsahovať kmeňové učivo a v jeho rámci by malo byť
zdôraznené základné učivo. Potrebné je uviesť aj časovú dotáciu. Pričom na osvojenie
základného učiva odporúčame vyčleniť 50%- 60% celkového vyučovacieho času, je skôr
záväzkom
pre
učiteľa.
a výkonový
štandard
normou
pre
žiakov.
Výkonový štandard by mal obsahovať špecifické, konkrétne ciele vyučovacieho procesu a je
normou pre žiakov. Nazýva sa aj cieľový štandard. Výkonové štandardy sú podrobným
rozpracovaním obsahových štandardov a obsahujú aj úroveň dosiahnutia, ktorá sa od nich
očakáva.
Každá vzdelávacia oblasť má vypracované vzdelávacie štandardy.
Viď učebné osnovy ISCED 2
http://www.statpedu.sk

7.2. Inovovaný školský učebný plán pre ISCED 2
Školský učebný plán pre 5. až 7. ročník v školskom roku 2017/2018 je vypracovaný podľa
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (i-ŠVP) pre základné školy pre nižšie
sekundárne (stredné) vzdelávanie ISCED2 (platný od 1. septembra 2015).
Školské učebné plány v školskom roku 2017/2018 pre ročníky 8.-9. sú vypracované podľa
Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ISCED 2 (platný od 1.9.2008).
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RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre 5. až 7. ročník

ŠVP

/+d.hod.

ŠVP

Matematika a
práca
s informáciami

/+
dh

Jazyk a
komunikácia

5

5

4

1

5

5

24

1

3

3

3

2

3

3

15

22

4

1

4

5

21

2

4

0

nižšie sekundárne vzdelávanie

slovenský
jazyk a
literatúra

5

anglický
jazyk/nemecký jazyk

3

2

/+
dh

9.
ŠVP

8.
/+
dh

7.

/+
dh

6.
ŠVP

/+
dh

5. B, C

/+
dh

5. A

ŠVP

vyučovací
predmet

ŠVP

vzdelávaci
a oblasť

ŠVP

ročník

matematik

4

4

4

informatik

1

1

1

1

1

2

1

2

1

6

1

2

2

1

5

0

a
a

1

prvouka
prírodoved

Človek
a príroda

a
fyzika
chémia

2

2

1

1

2

1

1

7

1

dejepis

1

1

1

1

1

1

3

6

1

geografia

2

2

1

1

1

1

6

0

1

1

1

0,5

4

0

1

1

1

1

5

0

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

0

1

1

0,5

5

1

2

2

2

10

3

26

27

25

127

biológia
vlastiveda

Človek a
spoločnosť
Človek
a hodnoty

občianska
náuka
etická /
náboženská
výchova

1

1

Človek a vyučovanie
svet práce
technika

1

1

hudobná
výchova

1

1

Umenie
a kultúra

výtvarná
výchova/výchova
umením

1

1

1

1

Zdravie
a pohyb

telesná a
športová
výchova

2

2

1

2

pracovné

1

základ 24

24
3

disponibilné hodiny
spolu

1

27

1

25
3

27

4
29

4
30

ŠVP - Štátny vzdelávací program
/+ dh - pridané disponibilné hodiny
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3
30

5
30

19
146

Od 1.9.2015 vstúpil do platnosti Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie
sekundárne vzdelávanie na ZŠ, Hlavná 25, 930 39 Zlaté Klasy, podľa ktorého sa v šk. r.
2017/2018 vyučuje v 5., 6. a 7. ročníku. Učebné osnovy povinných vyučovacích predmetov v
5. až 7. ročníku vychádzajú z platných vzdelávacích štandardov pre príslušné vyučovacie
predmety a doplnené boli učebné osnovy k novovytvorenému predmetu v učebnom pláne
(technika).
Učebné osnovy jednotlivých vzdelávacích oblastí sú uvedené v osobitných prílohách,
ktoré sú súčasťou i-ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED2 a sú k dispozícii
v elektronickej podobe na webovej stránke školy:
http://www.zszlateklasy.net/

1. Vyučovacia hodina v každom predmete má 45 minút.
2. Podľa pokynov v ŠVP ISCED2 škola môže v ŠkVP ISCED2 stanoviť vyšší celkový počet
hodín na nižšom strednom vzdelávaní, najviac však 161 hodín. Pedagogická rada sa so
súhlasom Rady školy rozhodla navýšiť počet hodín na nižšom strednom vzdelávaní o 25
disponibilných hodín, celkom 146 hodín.
3. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší
ako 30, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.
4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa
uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
5. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových,
personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti predmetu
a požiadaviek na BOZP.
6. Náboženská/etická výchova sa vyučuje v skupinách s najvyšším počtom žiakov 20. Ak
počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, do skupín spájame aj žiakov rozličných
ročníkov.
7. Telesná a športová výchova na 2. stupni ZŠ: Triedy sa na 2. stupni ZŠ na hodinách
telesnej a športovej výchovy 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. (Vyhláška 320/2008 Z.z. §
15)
8. Technika na 2. stupni ZŠ: Vzdelávací štandard predmetu technika sa člení na dva
tematické okruhy: a) Technika, v ktorom je vzdelávací štandard rozdelený na ročníky; b)
Ekonomika domácnosti, kde je vzdelávací štandard uvedený na celý stupeň. Pri 33 hodinách
ročne sa vyučuje minimálne 22 hodín v rámci okruhu Technika a maximálne 11 hodín v rámci
okruhu Ekonomika domácnosti, pričom počet hodín okruhu Ekonomika domácnosti môže
klesať a počet hodín okruhu Technika môže stúpať.
9. Prvý cudzí jazyk na ZŠ, Hlavá 25, Zlaté Klasy je anglický jazyk, ktorý sa začína vyučovať
ako povinný vyučovací predmet v 3. ročníku.
10. Druhý cudzí jazyk na ZŠ je nemecký jazyk a začína sa vyučovať ako voliteľný vyučovací
predmet v 7. ročníku. Časová dotácia tohto predmetu je adekvátna časovej dotácii 2. cudzieho
jazyka.
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11. V rozvrhu školy a pedagogických pracovníkov na školský rok 2016/2017 sa pri vyučovaní
cudzích jazykov, predmetov fyzika, chémia, informatika, svet práce, technika zohľadňuje
paragraf 15 ods.3 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. na dodržiavanie najvyššieho počtu žiakov
v skupine.
12. Etická výchova sa vyučuje s počtom žiakov 12 – 20 a v skupine možno spájať žiakov
rôznych tried alebo v prípade poklesu pod 12 žiakov v skupine aj žiakov rôznych ročníkov.
13. Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje prostredníctvom vyučovacích
predmetov ŠVP (biológia, geografia) a účelových cvičení (jesenné ÚC – 2 dni a jarné ÚC 2
dni).
14. Pri uplatňovaní projektového a zážitkového vyučovania je možné využívať aj iné
organizačné formy ako je vyučovacia hodina, resp. možno so súhlasom vedenia školy upraviť
jej 45-minútový rozsah.
15. Voliteľné /disponibilné/ hodiny. Využitie disponibilných hodín je súčasťou učebných
osnov jednotlivých predmetov a je spracované aj v osobitnom dokumente.
7.3 Učebné osnovy
Tvoria vlastný didaktický program pre každý predmet a vychádzajú z inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu a príslušných vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov.
Obsahujú:
1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania.
Tvoria vlastný didaktický program pre každý predmet a vychádzajú z inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu a príslušných vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov.
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilosti
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a
prepojenie s inými predmetmi
4. Požiadavky na výstup
5. Metódy a formy práce – stratégia vyučovania
6. Učebné zdroje, ktoré sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra,
odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
7. Hodnotenie predmetu
Od 1.9.2015 vstúpil do platnosti Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie
sekundárne vzdelávanie na ZŠ v Zlatých Klasoch, podľa ktorého sa v šk.r. 2017-2018
vyučuje v 5., 6. a 7. ročníku. Učebné osnovy povinných vyučovacích predmetov v 5. až 7.
ročníku vychádzajú z platných vzdelávacích štandardov pre príslušné vyučovacie predmety a
doplnené boli učebné osnovy k novovytvorenému predmetu v učebnom pláne (technika).
Učebné osnovy jednotlivých vzdelávacích oblastí sú uvedené v osobitných prílohách,
ktoré sú súčasťou i-ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED2 a sú k dispozícii v
elektronickej forme na webovej stránke školy www.zszlateklasy.net
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Inovovaný Štátny vzdelávací program platný od 1.9.2015
V školskom roku 2015/2016 (od 1. septembra 2015) vstúpili do platnosti inovované Štátne
vzdelávacie programy (i-ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné
vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED2).
Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na
technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý
sa vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť
žiakom z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z
francúzskeho, nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka V rámcovom učebnom
pláne (RUP) sú vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú možnosť
rozdeliť si učebný obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých
vzdelávacích štandardov, vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového
počtu vyučovacích hodín jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného
obsahu priniesla väčšiu prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov,
čím sa znížil aj ich rozsah. Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov.
Základné školy podľa inovovaného ŠVP vzdelávajú s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to
postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ.
Harmonogram inovácie školského vzdelávacieho programu pre ISCED2:
-2016 bol I-ŠkVP doplnený o UO predmetov vyučovaných v 5. ročníku.
-2017 bol I-ŠkVP doplnený o UO predmetov vyučovaných v 6. ročníku.
2017-2018 bol I-ŠkVP doplnený o UO predmetov vyučovaných v 7. ročníku.
V šk. roku 2018-2019 bude I-ŠkVP doplnený o UO predmetov vyučovaných v 8. ročníku.
V šk. roku 2019-2020 bude I-ŠkVP doplnený o UO predmetov vyučovaných v 9. ročníku.
Zmeny, ktoré vyplynuli z i-ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie boli premietnuté do i-ŠkVP
pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED2) ZŠ, Hlavná 25, 93 39 Zlaté Klasy v časti Školský
učebný plán na šk. rok 2017/2018 a v učebných osnovách jednotlivých predmetov v 5. až 7.
ročníku.
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