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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť  školy 

  

     Základná škola Tulipánová 1 v Nitre je svojou štrukturálnou formou úplná škola. V 1. až 4. ročníku 
máme po dve paralelné triedy. Škola má výbornú polohu v blízkosti mestského parku, prakticky je jeho 
súčasťou. Poskytuje výborné podmienky na relax. Bola postavená v roku 1962 pre deti z mladých 
rodín vtedy nového sídliska Párovce. V roku 2010 bol dobudovaný nový pavilón pre žiakov 1. stupňa 
a učebňou informatiky.  

 

 

2. Charakteristika žiakov  

     V ročníkoch 1.-4. máme väčšinu žiakov, ktorí patria do našej spádovej oblasti. Ostatní využívajú 

ponuku nášho vzdelávania a prostredia, v ktorom vzdelávanie prebieha. V spádovej oblasti Staré 

mesto – Párovce je zloženie obyvateľstva rôzne. Určitá časť rodín je zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, čo sa odráža na vzťahu ku škole, na plnení školských povinností. O to náročnejšie je 

vytvoriť zaujímavý školský vzdelávací program, aby sme doviedli takýchto žiakov k plneniu svojich 

základných povinností a získali aj žiakov z iných obvodov. Na to využívame základné zameranie našej 

školy – rozvoj športu, jazykovej a informačnej gramotnosti, manuálnej zručnosti 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

     ZŠ Tulipánová 1 v Nitre zamestnáva pedagogických zamestnancov, ktorí pokrývajú potreby 

vzdelávania pre zvolené vzdelávacie programy v jednotlivých ročníkoch. Pedagogická a odborná 

spôsobilosť pedagogických zamestnancov je na vysokej úrovni, v ročníkoch 1.-4. dosahuje 100%.. 

Ďalšie zvyšovanie pedagogickej a odbornej spôsobilosti chceme dosiahnuť ďalším vzdelávaním 

pedagogických pracovníkov. Na veľmi dobrej úrovni pacuje výchovný poradca. Pravidelne sa stretáva 

so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. Veľmi významná je komunikácia v oblasti integrácie žiakov. 

     ZŠ Tulipánová 1 vypracovala niekoľko projektov, v ktorých aktívne a zodpovedne pracujú 
koordinátori pre environmentálnu výchovu, Školu podporujúcu zdravie, Školu otvorenú športu, Cestu 
k emocionálnej zrelosti, Žiacky parlament, Vysaďme Tulipán, Bezpečne a šťastne na ceste. Tu sa 
prejavujú aktivity nielen pedagogických zamestnancov, ale hlavne žiakov. Ak škola chce ponúkať 
žiakom (ich cestou aj rodičom) nejaký vzdelávací program, je potrebné aby bola 100% na to 
pripravená. Z toho dôvodu máme prihlásených pedagogických zamestnancov na ďalšie vzdelávanie 
učiteľov ročníkov 1.-4. Týmto však nemyslíme, že ostatní sa nebudú vzdelávať. Zamerať sa chceme aj 
na ďalšie predmety, aby sme ponúkli verejnosti čo najlepšie podmienky na vzdelávanie ich detí. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania  

     Prijímacie konanie na ZŠ Tulipánová 1 v Nitre prebieha do 1. ročníka v termíne od 15. januára do 

15. februára ( v školskom roku 2015-16 od 1.apríla do 15.apríla 2016) príslušného kalendárneho roku. 

Presný dátum určuje zriaďovateľ – Mesto Nitra. Do ostatných tried sú žiaci prijímaní na základe 

žiadosti rodiča. O každom prijatí je zákonný zástupca informovaný prostredníctvom Rozhodnutia 

riaditeľa školy. 

5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní: 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy.  Dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.                



6. Dlhodobé projekty 

     Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci majú bohaté skúsenosti v realizácii   projektov :   Cesta 
k emocionálnej zrelosti, Škola otvorená športu, Malí meteorológovia, Vysaďme Tulipán 
a aktuálne prebiehajúci projekt Bezpečne a šťastne na ceste. Sú to dlhodobé projekty slúžiace 
nielen našim žiakom, ale aj žiakom  a rodičom z mesta Nitra.  

 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

     Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, 
ostatnými učiteľmi a vedením školy. Pomáhajú pri zabezpečovaní rôznych školských a mimoškolských 
aktivít a podujatí. Jedným z najväčších podujatí je Deň matiek, ktorý každoročne prebieha v Starom 
divadle v Nitre. Plná sála je dôkazom záujmu rodičov, starých rodičov a širokej verejnosti. Aktívna je  
spolupráca aj na poli športovom. Schôdzky Rady rodičov sú organizované 5x ročne. Predtým zasadne 
výbor Rady rodičov, pripraví program. Schôdzky sú konané v triedach. Vedú ich zástupcovia rodičov 
v spolupráci s triednymi učiteľmi. Podľa potreby sa ich zúčastňujú aj ďalší vyučujúci, aby podali 
informácie o žiakoch. Rada školy má 11 členov, je zostavená zo zástupcov pedagogických (2) 
a nepedagogických (1) zamestnancov školy, zástupcov rodičov (4) a delegovaných zástupcov 
zriaďovateľa (4).  

     ZŠ Tulipánová 1 je dlhodobo zameraná na šport. Športové triedy so zameraním na futbal a volejbal 
pracovali aktívne veľa rokov v spolupráci s oddielmi FC Nitra a Ekonóm Nitra. V školskom roku 
2009/2010 triedy so zameraním na volejbal sú zrušené pre slabý záujem zo strany detí a zhoršené 
podmienky na tréning (chýbajúca telocvičňa). Spolupráca s vedením FC Nitra je na veľmi dobrej 
úrovni,  oddiel a škola si navzájom pomáhajú a vychádzajú si v ústrety. Reprezentácia školy a oddielu 
si vyžaduje aj častejšie vynechávanie vyučovania, a tak je aj spolupráca so žiakmi a ich rodičmi 
tesnejšia. Množstvo našich žiakov reprezentuje školu a oddiel nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí.        

     Veľmi úzka je spolupráca s Občianskym združením Škola tretieho tisícročia. OZ vybudovalo 
v priestoroch školy dva tenisové kurty, ktoré aj prevádzkuje v dopoludňajších hodinách pre potreby 
školy, popoludní a počas voľných dní pre širokú verejnosť, podieľa sa na udržovaní trávnatého 
futbalového ihriska, pomáha pri lepšom materiálnom zabezpečení školy. OZ sa tiež podujalo postaviť 
v priestoroch školy novú telocvičňu, projekt bol schválení MZ v Nitre, ale jeho realizácia pre 
nastupujúcu krízu sa nepodarila. V súčasnosti existuje projektová dokumentácia aj stavebné 
povolenie k výstavbe, o získanie finančných zdrojov na výstavbu sa usiluje zriaďovateľ – mesto Nitra. 

   Spolupráca s CPPPaP je nevyhnutná. Žiaci s vývinovými poruchami učenia a správania sú pod 
odborným vedením psychologičiek. Závery ich vyšetrenia rešpektujú vyučujúci v individuálnom 
prístupe k týmto žiakom a dodržiavaním metodických postupoch pri hodnotení a klasifikácii žiakov 
s vývinovými poruchami učenia a správania.  

K zlepšeniu kumunikácie medzi učiteľmi a rodičmi prispelo aj zavedenie elektronickej žiackej 
knižky od septembra 2009.  

Od septembra 2011 organizujeme výdaj stravy pomocou čipových kariet. 

   

8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

 ZŠ Tulipánová 1 je umiestnená v 3 starých pavilónoch. Telocvičňa a pavilón špeciálnych 
miestností boli asanované a v administratívnom pavilóne bola ukončená prevádzka na základe 
rozhodnutia statika. Na mieste špeciálneho pavilónu bola v roku 2010 ukončená výstavba novej 
dvojpodlažnej budovy, v ktorej na prvom podlaží je umiestnená administratívna časť, kuchyňa 
s jedálňou a na poschodí 8 tried pre ročníky 1.-4., počítačová miestnosť.  

   Špeciálne učebne pre fyziku, technické práce, hudobnú výchovu a dve triedy upravené na 
dočasné telocvične sme umiestnili do prvého, pôvodného pavilónu. 

Nový pavilón je konštruovaný ako bezbariérová stavba, má všetky prvky potrebné pri 
prípadnom umiestnení detí s telesným postihnutí. 

 
     V jednotlivých pavilónoch máme umiestnených 22 učební. Okrem spomínaných odborných  učební 

máme učebňu jazykov s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou (zakúpenou pomocou grantu), 

učebňu informatiky -  vybavené dataprojektorom, interaktívnou tabuľou (zabezpečil zriaďovateľ), 

softvérovým vybavením. Interaktívna tabuľa sa nachádza aj v troch kmeňových triedach ročníkov 1.-4. 

Učitelia majú k dispozícii notebook a prenosné dataprojektory. 



     Vybavenie kabinetov je síce postačujúce, ale je potrebné niektoré pomôcky vymeniť za nové, 

modernejšie. V tomto smere nám pomáha Rada rodičov. Podieľajú sa na zabezpečovaní učebných 

pomôcok pre jednotlivé predmety: anglický jazyk, výpočtová technika.  

     Súčasťou nového pavilónu je aj nová školská jedáleň a kuchyňa. Pevne veríme, že táto zmena 

prinesie zlepšenie podmienok stravovania zamestnancov a žiakov školy. Výdaj stravy je od septembra 

2011 realizovaný pomocou čipových kariet. 

     V priestoroch školy máme trávnaté futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, dva 

tenisové kurty. Na údržbe a prevádzkovaní týchto športovísk sa aktívne podieľajú zriaďovateľ a OZ 

formou finančného príspevku. Sú udržované na veľmi dobrej úrovni . Jednotlivé priestory sú využívané 

v čase vyučovania žiakmi. Mimo vyučovania, cez soboty a nedele, sú tieto športové priestory 

využívané širokou verejnosťou. 

9. Škola ako životný priestor  
 
     Hlavnou úlohou vedenia školy je vytvoriť žiakom, pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom čo najlepšie bezpečné a zdraviu vyhovujúce prostredie. Práve rekonštrukciou 
telocvične a špeciálneho pavilónu sme začali tieto podmienky vylepšovať. Darí sa nám zlepšovať  
prostredie v jednotlivých triedach, na chodbách pavilónov, v školskej jedálni, čo nám umožnilo hlavne 
dokončenie nového pavilónu. Ale i v pôvodných pavilónoch sa, v rámci finančných prostriedkov, 
podarilo vymeniť podlahy a upraviť toalety. 
 Informácie žiakom a ich rodičom zvykneme podávať prostredníctvom informačných tabúľ a násteniek 
a formou internetu cez naše webové sídlo www.zstulipanova.edupage.org 
 Zapojením žiakov do jednotlivých projektov chceme zlepši klímu v triede, vybudovať dobrú pracovnú 
a priateľskú atmosféru medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi a ich prostredníctvom zlepšiť 
spoluprácu s rodičmi. 
     Priateľská atmosféra je vytváraná na mnohých neformálnych stretnutiach s rodičmi. Veľmi 
osvedčenou aktivitou neformálnej a priateľskej spolupráce je program ku Dňu matiek v Starom 
divadle. Nemenej dôležitým prvkom sú pravidelné návštevy detí zo škôlok spolu s rodičmi. 

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

 
     Získať žiakov pre školu, pritiahnuť ich k ponúkanému vzdelávaciemu programu  bude vzhľadom k 
znižovaniu počtu detí čoraz náročnejšie. Z toho dôvodu je potrebné ponúknuť okrem dobrého 
programu aj bezpečné a zdraviu vyhovujúce prostredie. Na triednych schôdzkach, vo vyučovacom 
procese jednotlivých predmetov, na výletoch a exkurziách, pri plnení úloh OŽZ je veľmi potrebné 
poukázať na  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
     Nemenej dôležitá je táto informácia a realizácia aj u všetkých pedagogických a nepedagogických  
zamestnancov školy. Z toho dôvodu sa organizujú pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, požiarnej ochrane. 
     Pravidelne, podľa zákona a jednotlivých predpisov, sú vykonávané revízie a následné 
odstraňovanie nedostatkov revízií v  jednotlivých oblastiach. 
 
 
 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

1. Pedagogický princíp školy  

     Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 
všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných 
predmetoch. 
     Aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, znamená to, 
aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju 
prácu. Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti a na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, 
aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ako vyhľadávať 
informácie a ako ich zaradiť do systému. 



   Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. 
     Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne 
cítenie a hodnotové orientácie. 
     Zvyšovať ochranu zdravia a bezpečnosti s dôrazom na prevenciu zavedením nového premetu 
v ročníkoch 1. – 2. Mladý záchranár. 
     Postupne chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. 
     Našou snahou bude podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.  
     Veľký dôraz budeme hneď od začiatku školského roka  klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, 
 Vytvorenie dobrej klímy v triede. Zameriame sa na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia.  
     Cieľom pedagogických zamestnancov bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné 
a svoje slabé stránky. 
     V spolupráci s rodičmi žiakov budeme vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 
a slobodných ľudí.  
     Úzko budeme spolupracovať s inými školami nielen v meste Nitra, ale aj mimo neho. Dôležitá bude 
komunikácia a výmena informácií a spolupráca so širokou verejnosťou. 
     U pedagogických pracovníkov podporovať ich profesijný rast a odbornosť formou školení 
a vzdelávania.  

      

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania  

    ZŠ Tulipánová 1 v Nitre chce  pokračovať v zameraní, ktoré bolo jej cieľom aj v predchádzajúcom 

období. Jednak sa profilovať v oblasti športu – športové triedy so zameraním na futbal, ale aj na 

vyučovanie cudzích jazykov v špecializovaných učebniach. Taktiež zameriavame svoje sily na rozvoj 

gramotnosti žiakov v oblasti výpočtovej techniky. Nová učebňa  v novom pavilóne nám určite k tomu 

prispieva. Pre pedagogický zbor z toho vyplýva úloha, že aj oni musia v tejto oblasti výrazne pokročiť. 

Bez počítačov je budúcnosť veľmi nejasná. Vyučovanie jednotlivých predmetov bude realizované 

v učebni. To bez zvládnutia práce s počítačom nie je možné. 

     Plánované vybudovanie novej telocvične  posilní prácu v oblasti športových tried. Samozrejmosťou 

bude využívanie telocvične aj na iné športy. V tejto oblasti máme ešte mnohé nedostatky. Všestranný 

telesný rozvoj napomôže žiakom a zamestnancom k väčšej aktivite.  Práve v oblasti športu máme 

najväčšie aktivity, ktoré vníma aj región. Zo športových tried vyšlo veľa hráčov, ktorí šíria meno školy 

a oddielu nielen doma, ale aj v zahraničí. Najlepším dôkazom je žiak našej školy, reprezentant 

Slovenska vo futbale Miroslav Stoch, ale aj veľa ďalších bývalých žiakov  - hráčov Európskeho 

rozmeru. Práve toto smerovanie nám môže pomôcť vychovať ďalších futbalistov a tak poukázať na 

správnosť našej vybratej cesty. 

     ZŠ Tulipánová 1 v Nitre má skúsený kolektív pedagogických zamestnancov. Za obdobie činnosti 

školy prešlo bránami tisíce detí. Po určitom poklese počtu detí zaznamenávame stabilizáciu počtu aj 

zvýšený záujem. Z hľadiska sociálneho zázemia sa v škole stretávame aj so žiakmi z rodín s nižšími 

sociálnym štandardom, ale aj sociálne nadštandardných rodín. To vyžaduje veľmi citlivý prístup 

a špecifický spôsob komunikácie pri vplyve na deti z komunity sídliska Párovce a žiakov z iných častí 

mesta, alebo aj okresu. Prvá etapa rekonštrukcie školy bola zavŕšená výstavbou nového pavilónu. 

Keďže „prostredie vychováva“ veríme, že sa to prejaví aj na výsledkoch našej práce.   

      

Stupeň vzdelania  
ISCED 1 
 

Profil absolventa 
 

     Absolvent 1. stupňa našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, mal by byť 
schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy a zúročiť svoje vedomosti v živote. 
     Jeho dosiahnuté schopnosti a vedomosti mu umožnia aktívne postupovať vo vyššej forme 
vzdelávania. Individuálny prístup učiteľov zabezpečí  rozvíjanie ich daností, talentu  a tvorivosti. 
Zavedením jazykových tried od prvého ročníka už dlhší čas dosahujeme zvýšenie jazykovej 
gramotnosti u našich žiakov. Naši žiaci sú schopní  vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne 
zdroje informácií, osvojujú si metódy veku primeraným štúdiom. 



     Absolventov vedieme aktívne sa postaviť k prevencii a ochrane svojho zdravia, poskytnuť 
primerane veku prvú pomoc,  orientovať sa v dopravnej výchove. 
      Učíme ich vnímať umenie, snahe porozumieť mu s cieľom vlastného obohatenia sa. 
    Nevzdávame sa ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, 
samostatný a čestný. 
 
          Profil absolventa predmetu Mladý záchranár 
 
Absolvent  I. stupňa  pozná linky tiesňového volania a vie ich využiť. Ovláda základy poskytovania 
1.pomoci. Vie sa bezpečne správať na ceste ako chodec i cyklista. Pozná riziká možných otráv 
z jedovatých húb, rastlín i chemických látok, nebezpečenstvá pyrotechniky, elektrických a plynových 
spotrebičov. Identifikuje rizikové situácie a rizikovým ľuďom vie povedať nie. 

 
 
 

Profil absolventa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 
Celý systém práce so žiakmi  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je zameraný na rozvoj 
všeobecnej vzdelanosti a kľúčových kompetencií, ktoré sa navzájom prelínajú. Absolventi našej školy 
si uvedomujú potrebu učenia ako prostriedku sebarealizácie, efektívne dokážu využívať IKT, 
primerane komunikovať v materinskom a jednom cudzom jazyku a efektívne prezentovať svoje 
výsledky práce. Pri riešení problémov si uvedomujú  klady i zápory, uvedomujú si svoje pracovné 
povinnosti, dokážu si stanoviť ciele činnosti a kriticky zhodnotiť svoje výsledky. V oblasti 
spoločenského styku poznajú pravidlá spoločenského kontaktu, správajú sa kultivovane a primerane 
k okolnostiam.  
 

1. Pedagogické stratégie  
 
      Nutnosť celoživotného vzdelávania preniesť do myslenia žiakov môžeme uskutočniť spojením 
tradičných vyučovacích systémov, metód a foriem s novými, progresívnymi, efektívnymi. Celú našu 
školskú činnosť budeme viesť k tvorivosti a humanizmu. V strede záujmu tvorivo-humanistického 
vyučovania je žiak, u ktorého rozvíjame osobnosť na humanistických princípoch. Je nutné, aby sme 
rešpektovali každého žiaka ako osobnosť, poznali jeho záujmy, túžby, rodinné zázemie, vzťahy 
v rodine i v škole. Potom môžeme úspešne rozvíjať poznávacie funkcie, tvorivé schopnosti. Tvorivé 
myslenie a tvorivé schopnosti rozvíja problémové vyučovanie. Učiteľ neodovzdáva žiakom hotové 
poznatky ako pri klasickom vyučovaní, ale úlohy s neznámou. Žiaka motivuje k hľadaniu riešenia, čím 
rozvíja jeho schopnosti, zručnosti, ale najmä radosť, citové prežívanie úspechu, ktoré ho motivuje do 
ďalšej činnosti. Projektové vyučovanie úzko súvisí s problémovým vyučovaním a využitím IKT. 
Tvorba projektov je rozpracovaná vo všetkých vyučovacích predmetoch. Naše projekty :  Žiacky 
parlament, Cesta, Malí meteorológovia, Škola podporujúca zdravie, Škola otvorená športu, boli a sú  
motiváciou pre vypracovanie ďalších. Žiaci môžu spracovávať históriu nášho regiónu, založiť školský 
časopis, prispievať do školskej kroniky, rozvíjať školský areál a iné. Projekty môžu navrhovať žiaci 
i učitelia. Úloha školy bude zabezpečiť priestorové a materiálne vybavenie na úspešnú realizáciu 
problémového a projektového vyučovania. 
     Pri výbere metód a foriem vyučovania budeme vychádzať z klasických metód (metóda rozhovoru, 
výkladu , práce s knihou, riešenia úloh, kontroly). Na zvýšenie efektívnosti vyučovania budeme 
presadzovať nové metódy, napr. brainstorming. Metóda brainstormingu rozvíja fantáziu, tvorivosť, 
zdokonaľovanie nápadov, zabezpečuje rovnosť jednotlivých účastníkov. Situačná metóda – hľadanie 
východísk z navodenej situácie. Žiaci vyjadrujú názor, riešia problémy, spolupracujú, diskutujú 
a prijímajú optimálne riešenia. 
     Na získanie žiakov pre celoživotné vzdelávanie je nutný vhodný výber edukačných foriem. 
Vyučovacie hodiny a domácu prípravu ako základné vyučovacie formy dopĺňame vychádzkami 
a exkurziami s rôznym zameraním, návštevami galérií, múzeí, divadiel. Časté sú súťaže v rôznych 
predmetoch, výchovné koncerty, besedy, tvorba projektov, ale najmä vyučovanie v inom prostredí, 
ako je lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, školy v prírode.  
     Edukačné metódy a formy sú rozpracované v plánoch práce predmetových komisií. 
 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

     ZŠ Tulipánová 1 bude vytvárať vhodné podmienky pre všetkých žiakov so špeciálnymi potrebami, 
budeme využívať najmä prostriedky prevencie so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 



- spolupráca triedneho učiteľa s rodičmi 

- spolupráca školy s CPPP v Nitre 

- spolupráca školy so sociálnym kurátorom 

- spolupráca školy s MsP a PZ v Nitre 

      - práca v krúžkoch organizovaných školou podľa záujmu detí 

Žiaci s nadaním 

- skupinové vyučovanie žiakov najmä pri výučbe cudzích jazykov a využívaní IKT 

- práca žiakov v športových triedach 

- spolupráca  s výchovným poradcom pri výbere stredných škôl 

- spolupráca s rodičmi  

- spolupráca so športovými trénermi 

- rozvíjanie talentu v krúžkoch organizovaných školou 

- príprava podmienok (výstavba telocvične) na rozvoj telesnej zdatnosti v triedach so športovou 
prípravou 

- využitie jazykových laboratórií pri výučbe cudzích jazykov    

 
Začlenenie prierezových tém 

     Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 
osnovách jednotlivých predmetov.  

Dopravnú výchovu zabezpečujeme formou týždenného kurzu hneď v prvých dňoch septembra, aby 
sme žiakov naučili bezpečne sa správať na cestách a zavedením nového predmetu Mladý záchranár. 

Finančná gramotnosť 
 
Pod týmto pojmom rozumieme súhrn určitých znalostí potrebných na to, aby jedinec finančne 
zabezpečil seba a svoju rodinu, a aby aktívne vystupoval na trhu finančných produktov a služieb. 
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 
vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 
 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 



     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké 

sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. 

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu v 2. až v 4.  ročníku 

Slovenský jazyk a literatúra :  polročný test   

           výstupný test 

             diktáty v počte 4              

Matematika :    

Polročný test 

výstupná písomná práca 

Voliteľné práce, ktoré môžu ovplyvniť hodnotenie žiaka 

- práca v triednom kolektíve 

- výsledky zo súťaží 

- reprezentácia školy 

- príspevky do školskej kroniky 

- odlišné  bude hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania 

- pri hodnotení žiakov zo sociálne odkázaného prostredia budeme brať do úvahy tento vplyv. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

      Hodnotenie zamestnancov budeme zakladať na bodovom hodnotení. Body budú pridelené na 
základe: 

 hospitácií 

 rozhovorov 

 dosiahnutých výsledkov so žiakmi,, ktorých pripravujú na súťaže 

 zvyšovania úrovne vedomostí žiakov triedy – testy 

 vzájomného hodnotenia učiteľov – vzájomné hospitácie 

 zapájaní do mimoškolských aktivít 

 

3.    Hodnotenie školy  
 
Cieľom hodnotenia je: 

 aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú 
požiadavky na ne kladené, 

 aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  
 
 

Dôraz je kladený na: 
 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 toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 
výsledky, včítane návrhov a opatrení 

 úroveň výsledkov práce školy (MONITOR, testy vedenia školy ) 

 riadenie školy 
 
Kritériom pre školu je : 

 spokojnosť žiakov 
 spokojnosť rodičov 
 kvalita výsledkov v jednotlivých oblastiach 
 analýza úspešnosti v súťažiach a olympiádach 

 
Hodnotenie školy sa realizuje : 

 pomocou dotazníkov pre žiakov 
 pomocou dotazníkov pre rodičov 
 pre učiteľov  

 
Otázky v dotazníkoch sú zamerané na : 

- možnosť skontaktovania sa so školou 
- dostatok informácií o škole 
- pokojnosť s prácou učiteľov 
- spokojnosť s hodnotením žiakov a klasifikáciou 
- pokojnosť s využitím mimovyučovacieho času - exkurzie, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.  
 

Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole? 
- a) rozvoj osobnosti  
- b) rozvoj vedomostí  
- c) rozvoj myslenia 
- d) rozvoj správania sa  
- e) rozvoj komunikačných spôsobilostí  
- f) rozvoj počítačovej gramotnosti  
- g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne  
- h) Ako hodnotíte školskú disciplínu? 

 

 

IV. Učebné osnovy 

 

 
     Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho 

programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

Obsahujú  

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania  
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s 

inými predmetmi  
4. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania  
5. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.  
6. Hodnotenie predmetu 
 
 
 
 



V. Školský učebný plán 

 
 

Zvolené predmety a počty hodín by mali odrážať zameranie. Voliteľné hodiny, uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe, po premyslení v súlade so zameraním buď pridelíme povinným učebným 

predmetom, alebo zvolíme voliteľné predmety a zaradíme ich do učebného plánu. 

Školský učebný plán tvorí prílohu ŠkVP: 
 

ŠUP ISCED 1 
 
 
 
 

Organizácia vyučovania: 
 
 

1. hodina      8.00  -   8.45 
2. hodina      8.55  -   9.40 
3. hodina      9.55  - 10.40 
4. hodina    10.45  - 11.30 
5. hodina    11.35  - 12.20 
6. hodina    12.50  - 13.35 
7. hodina    14.00  - 14.45 
8. hodina    14.50 -  15.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


