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Kapitola 2. 
Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

a vzdelávania 
 

Víziou školy je inovovať filozofiu školy a vzdelávania, zdokonaľovať obsah vzdelávania, 

zdokonaliť prípravu a vzdelávanie učiteľov a zmodernizovať metódy výchovy a vzdelávania. 

Krédom školy je „Humanizmus a demokracia ako najvyššie hodnoty ľudskej civilizácie 

a duchovného rozvoja.“ Poskytneme žiakom kvalitné a tvorivo humánne vzdelanie. Zameriame 

sa na rešpektovanie článku 29 Dohovoru o právach dieťaťa, výučbu cudzích jazykov, 

informačných technológií, na rešpektovanie všeľudských etických hodnôt, uznávanie ľudských 

práv a slobôd a špecifickú pozornosť budeme venovať začleneným žiakom. Zameriame sa vo 

výchove a vzdelávaní na rozvoj osobnosti žiaka, na jeho nadanie, rozumové a fyzické 

schopnosti, budeme sa snažiť podporovať špecifické nadania žiakov podľa ich potrieb a záujmu, 

cielene rozvíjať čitateľskú a matematickú gramotnosť, zapájať žiakov do predmetových 

olympiád a súťaží a v neposlednej miere rozvíjať jazykovú gramotnosť v cudzích jazykoch. 

Súčasťou profilácie školy  bude zameranie výchovy na posilňovanie úcty dieťaťa k rodičom,  

k svojej kultúre, jazyku, k národným hodnotám krajiny. Naučíme žiakov pracovať s modernými 

informačnými technológiami, zavedieme projektové vyučovanie ako humánno-tvorivú metódu. 

Pozornosť budeme venovať aj výchove zmeranej na  zdravý životný štýl, na posilnenie úcty 

k životnému prostrediu a nezabudneme ani na šírenie dobrého mena školy podporovaním 

publikačnej činnosti učiteľov v médiách a  aktualizovaním webovej stránky školy.  Budeme sa 

snažiť získať kvalifikovaných učiteľov na vyučovanie všetkých predmetov, zapájať učiteľov do 

vzdelávacích aktivít.  Východiskovým stavom budú predpokladané zmeny dosiahnuté 

realizáciou hore uvedených cieľov. Škola v povedomí širokej verejnosti bude vystupňovať ako 

škola, ktorá poskytuje kvalitné  vzdelávanie, ktorá presadzuje humánno-tvorivé metódy 

vyučovania, v ktorej sú vytvárané podmienky pre žiakov na získanie kľúčových kompetencií 

a ktorá poskytne starostlivosť žiakom nadaným, ale aj žiakom vyžadujúcim osobitnú 

starostlivosť.  

Poslanie výchovy a vzdelávania  

Poskytneme žiakom rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením 

výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, 

budeme dodržiavať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie, zameriame sa na  

vyvážený rozvoj všetkých stránok osobnosti žiaka v školskom vzdelávaní. Poskytneme takú 

úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá bude smerovať k formovaniu dobrého (čestného a 

charakterného), múdreho (vzdelaného a tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého, 

iniciatívneho) a šťastného (vyrovnaného a zdravého) človeka.  

Naším poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov - slobodných, zodpovedných, 

ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky 

myslieť, riešiť problémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie. 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. Využívaním nových foriem a metód 

vyučovania chceme rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. 
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Vymedzenie vlastných cieľov  

Ciele výchovy a vzdelávania vyplývajú zo ŠVP a  zákona o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon): 

• osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

• získať kompetencie , a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a 

písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, čitateľskej 

gramotnosti, matematickej gramotnosti a gramotnosť v oblasti prírodných vied a 

environmentálnej výchovy,  

• poskytnúť žiakom  bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 

prírodného prostredia, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať 

svoje okolie, 

• umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, 

• viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

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

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať, 

•  ovládať dva cudzie jazyky a vedieť ich používať, 

• nadobudnúť záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti, 

• rozvíjať ich fyzickú zdatnosť, propagovať pohybové aktivity, 

• získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie, 

• posilňovať úctu k národným i regionálnym kultúrnym hodnotám,  

Ciele školy 

• Vytvoriť priestor na socializáciu - adaptáciu žiaka  

• Plniť edukačné ciele v súlade s  

o učebným  plánom  

o vzdelávacími štandardmi  

o učebnými osnovami  

• zdokonaľovať kvalitu osobnosti žiaka s dôrazom na jeho hodnotovú orientáciu, morálne, 

etické, environmentálne, estetické, komunikačné, rodinné predpoklady  

• zorientovať sa vo svojich schopnostiach a dať do súladu schopnosti s možnosťami a 

motiváciou žiaka  

• zamerať pozornosť na tvorivosť, realizáciu a sebarealizáciu žiaka  

• nepretržite skvalitňovať edukačný proces s účasťou každého zamestnanca školy   

• spolupracovať s okolím, akceptovať očakávania, názory verejnosti, riadiacich orgánov a 

konfrontovať ich s vlastným videním 

• našou snahou je podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka, pokračujeme v 

práci so žiakmi v športových triedach zameraných na futbal, v ktorých máme dlhoročnú 

tradíciu 

• náš absolvent musí byť výborný v jazykovej oblasti, v oblasti IKT a environmentálnej 

oblasti  

      Ciele nižšieho stredného vzdelávania /2. stupeň/: 

1. Osvojiť si potrebné postupy a stratégie učenia dôležité pre motiváciu k celoživotnému 

vzdelávaniu.  

2. Učiť tvorivo myslieť a riešiť problémy.  

3. Venovať pozornosť účinnej komunikácií.  

4. Rozvíjať osobnosť žiaka v duchu ohľaduplnosti, tolerancie k ľuďom, odlišným 

kultúrnym a duchovným hodnotám. 

5. Viesť žiakov k praktickému uplatňovaniu hodnôt, osvojených vedomostí a zručností pri 

rozhodovaní o svojom ďalšom živote a svojom profesijnom uplatnení. 
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Kapitola 3. 

Charakteristika školy 

Základná škola Tulipánová 1 v Nitre je svojou štrukturálnou formou  plnoorganizovaná.  

Jej súčasťou je školský klub detí a zariadenie školského stravovania. Na druhom stupni máme 11 

tried, vo všetkých ročníkoch po dve triedy, v 7. ročníku 3 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 areáli 

školy sa nachádza 6 budov. V nezrekonštruovaný pavilóne A sú priestory pre  školníka a sklad 

náradia. Okrem tejto budovy  je súčasťou školy aj nefunkčná pôvodná administratívna budova. 

V roku 2010 bol dobudovaný nový pavilón D pre žiakov 1. stupňa a učebňou 

informatiky. V školskom roku 2016/2017 sa žiaci 2. stupňa presťahovali do kompletne 

zrekonštruovaných bezbariérových pavilónov B a C. Od septembra 2017 pribudla novostavba 

telocvične. V pavilónoch B a C sú dve jazykové učebne, počítačová učebňa, konzultačná 

miestnosť. Progresívnym prvkom je postupné zavádzanie IKT do tried (dataprojektor a notebook 

pre učiteľa), momentálne v 4 triedach. Veľký a priestranný areál plný zelene poskytuje 

príležitosť pre pobyt vonku a hry. Neustále sa snažíme i materiálne obnovovať priestory školy, 

esteticky ich dotvárať vlastnými prácami žiakov a pedagógov. Prevažná časť našich žiakov je zo 

spádovej časti Párovce. Niekoľko žiakov má bydlisko v iných lokalitách Nitry a niektorí 

dochádzajú z blízkych obcí. Žiaci v športových triedach dochádzajú do školy z celého okresu 

Nitra ale aj z iných okolitých okresov. Väčšina žiakov má slovenskú národnosť. V priemere 20 

žiakov každý školský rok plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Na škole venujeme 

osobitú pozornosť začleneným žiakom, ktorých je v priemere 20 v každom školskom roku. Z 

nich je väčšina na 2. stupni. Zamestnávame pedagogických asistentov pre tých žiakov, ktorí si 

vyžadujú špeciálnu starostlivosť. V každom ročníku 5. – 9. máme športové triedy so zameraním 

na futbal. V týchto triedach máme väčšinu žiakov mimo nášho obvodu, žiaci v športových 

triedach dochádzajú do školy z celého okresu Nitra ale aj z iných okolitých okresov. Dlhoročná 

tradícia, pekné prostredie, výhodná poloha, vybavenie a dosahované výsledky stále napĺňajú 

športovú triedu pre futbal.  

Škola ako životný priestor 

Informácie žiakom a ich rodičom zvykneme podávať prostredníctvom informačných 

tabúľ a násteniek a formou internetu cez našu webovú stránku 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. Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s MŠ na Párovskej ulici. 

 

Vlastné zameranie školy  

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň školy žiak získa nižšie stredné vzdelanie. Na vysvedčení sa do 

doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. Dokladom o získanom vzdelaní je 

vysvedčenie s doložkou. Náš absolvent musí byť komunikatívny, tvorivý, iniciatívny, 

podnikavý, mať chuť učiť sa a vedieť, prečo sa učí, musí vedieť, že úspech prináša celoživotné 

vzdelávanie. Musí sa stotožniť s filozofiou „učím sa pre seba“. Náš absolvent musí byť výborný 

v jazykovej, environmentálnej oblasti, v oblasti IKT. Sme škola s právnou subjektivitou 

poskytujúca primárne a nižšie stredné vzdelanie, plniaca povinnú školskú dochádzku. Máme 

dlhodobú tradíciu existencie školy v oblasti športových tried so zameraním na futbal a tiež 

zameranie profilácie školy na jazykové vzdelávanie – vyučovanie anglického jazyka od prvého 
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ročníka a posilňovanie časovej dotácie z voliteľných hodín na vyučovanie jazykov. Druhý cudzí 

jazyk začíname učiť od 6. ročníka. Žiaci majú na výber dva jazyky: nemecký a ruský jazyk. 

Personálne zabezpečenie  

     Pedagogickí zamestnanci: 

• všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky stanovené zákonom, 

• preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri 

pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom 

riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny, 

• riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, 

• sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej 

komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov. 

• pedagogický zbor je vyvážený odborne i vekove, preukazuje korektné správanie k 

žiakom a ich zákonným zástupcom, 

• sú zapálení pre nové trendy vo vyučovaní, sú schopní motivovať žiakov k ďalšej činnosti, 

hodnotia a modifikujú svoju činnosť, 

•  odbornú pomoc pedagógom, žiakom a rodičom poskytuje výchovná poradkyňa a žiakom 

pedagogická  asistentka, 

• na škole pracujú nasledovní koordinátori – na 1. a 2. stupni: koordinátor čitateľskej 

gramotnosti, koordinátor finančnej gramotnosti, koordinátor protidrogovej prevencie 

a sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy a na 2.stupni koordinátor 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu a 

• v škole pracuje Žiacky parlament pod vedením svojho koordinátora 

• dvaja vedúci metodických orgánov na 1. stupni  a traja vedúci predmetových komisii -  

jazyky a spoločenskovedné predmety, prírodovedné predmet a výchovné predmety. 

• na každý vyučovací predmet je určený garant predmetu, ktorý zodpovedá za učebné 

osnovy príslušného predmetu a navrhuje zmeny 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

• svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované 

spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim 

prostredím, 

• zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a 

vytvárajú preň vhodné podmienky. 

• Piati tréneri zabezpečujúci predmet športová príprava 

Odborní zamestnanci: 

• Špeciálna pedagogička 

• Traja asistenti učiteľa 

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 
Dôležitou podmienkou pre uskutočnenie školského vzdelávacieho programu je primerané 

materiálno-technické a priestorové vybavenie školy: 

V areáli školy sa nachádza 6 budov. Pavilón D bol postavený v roku 2010. Je to dvojpodlažná 

budova, v ktorej na prvom podlaží je umiestnená administratívna časť – riaditeľstvo, sekretariát, 

zborovňa pre 1. stupeň, kabinet výchovného poradcu a kuchyňa s jedálňou. Na poschodí 

prevádzkujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1.stupeň a ŠKD. Nachádza sa tam 8 tried pre 

ročníky 1.-4., herňa a počítačová učebňa. Pôvodné pavilóny B a C boli kompletne 

zrekonštruované v roku 2016. Rozsiahla rekonštrukcia  budov prebehla tak, že z pôvodných 

budov zostali len základy a nosná konštrukcia, ktorá sa spevnila a v podstate sa vybudovali nové 

bezbariérové budovy. V pavilónoch B  a C prevádzkujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 2. 

stupeň. V pavilóne B sa nachádza 9 tried, zborovňa pre 2. stupeň, konzultačná miestnosť, učebňa 
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na delenie predmetov. V pavilóne C sú 3 triedy,  2 multimediálne učebne, sklad pomôcok pre 2. 

stupeň. 

V auguste  2017 bola skolaudovaná nová telocvičňa. Začiatkom októbra bola spustená do 

prevádzky. Telocvičňa má rozlohu 1019m2. Rozmerovo spĺňa kritériá pre všetky halové športy, 

nevýhodou je, že momentálne je telocvičňa vybavená len základnými pomôckami. Je potrebné 

dovybaviť telocvičňu potrebným náradím a náčiním. 

Špeciálne učebne:   

• dve multimediálne učebne, jedna vybavená audiotechnikou, dataprojektorom 

a interaktívnou tabuľou (zakúpenou pomocou grantu), do druhej plánujeme doplniť IKT, 

nakoľko technika je zastaraná a nepoužiteľná. 

•  učebňu informatiky - vybavené dataprojektorom, interaktívnou tabuľou, počítačmi 

• učebňa slúžiaca na delenie predmetov na skupiny 

V štyroch triedach na 2. stupni sú umiestnené stabilné dataprojektory. Učitelia majú 

k dispozícii notebooky aj prenosné dataprojektory. 5 interaktívnych tabúľ je umiestnených 

v kmeňových triedach na 1. stupni ZŠ. Vo vybavení tried interaktívnymi tabuľami plánujeme 

pokračovať podľa finančných možností školy. Vzhľadom na rozsiahly areál a príjemné prírodné 

prostredie bola vybudovaná aj učebňa v prírode. 

Pokračuje priebežné dopĺňanie kabinetných zbierok novými učebnými pomôckami. 

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

pomôcok pre jednotlivé predmety: anglický jazyk, prírodovedné predmety, informatika 

(výpočtová technika).  

Učebnicový fond disponuje dostatočným množstvom učebníc, ktoré sa podľa potreby 

pravidelne dopĺňajú. Z prostriedkov školy boli zakúpené učebnice anglického a nemeckého 

jazyka pre I. a II. stupeň. Pravidelne sa dopĺňajú knihy pre žiakov do školského klubu a herne, 

ktoré využívajú na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry, v čitateľskom krúžku 

a  v školskom klube. Odborná literatúra pre učiteľov je v kabinetných zbierkach jednotlivých 

predmetov. Aktuálne sa dopĺňa o tituly, o ktoré majú učitelia záujem.  

Pre prípravnú prácu učiteľov, ich relaxáciu a uloženie pomôcok sú k dispozícii  dve 

zborovne,  pracovňa pre výchovného poradcu a pedagogického asistenta na 2. stupni. Vedeniu 

školy je k dispozícii riaditeľňa, kancelária zástupcov školy, pre administratívu slúži kancelária. 

Svoje priestory a šatne na odkladanie  odevov  majú i zamestnankyne školskej jedálne a 

prevádzkový personál (upratovačky  a  školník).  

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

povrchom, dva tenisové kurty a moderné detské ihrisko. Na údržbe a prevádzkovaní týchto 

športovísk sa aktívne podieľajú zriaďovateľ, Rada rodičov a OZ formou finančného príspevku. 

Sú udržované na veľmi dobrej úrovni a boli súčasťou projektu „Škola otvorená športu“. Napriek 

ukončeniu tohto projektu zo strany zriaďovateľa, škola pokračuje v poskytovaní priestorov na 

športovanie aj bez finančnej podpory zriaďovateľa. Jednotlivé priestory sú využívané v čase 

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

širokou verejnosťou.  

Triedy v ročníkoch 1- 4 sú aktuálne vyzdobené nástenkami a  detskými kresbami, ktorých 

autori sú žiaci a pedagógovia školy. Spoločné priestory školy sú tiež na vysokej estetickej 

úrovni. V areáli školy je vývesná tabuľa s oznamami pre žiakov a rodičov. 

Nezaostáva ani úprava školského areálu, ktorému dominuje zeleň. Sme nielen školou v parku, 

ale aj parkom v škole. V rámci  projektu Deň Zeme sme v spoluprácii s Nitrianskou komunitnou 

nadáciou skrášlili a zušľachtili areál školy výsadbou kvetov a drevín. 

K  dobrému  pocitu v škole  treba i priateľskú atmosféru. O tú sa snažíme nielen medzi 

žiakmi vzájomne, ale aj medzi žiakom a pedagógom. Je našou snahou, aby mal  žiak pocit 

bezpečia a dôvery. Škola disponuje krásnym areálom, ktorý neustále zveľaďujeme. Len 

v upravených priestoroch sa môžu žiaci i zamestnanci cítiť dobre. O aktualitách školy 

informujeme na vývesných tabuliach a webovej stránke školy. Na škole je zavedená tradícia 

imatrikulácie prvákov a rozlúčky deviatakov. 
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Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

Škola zabezpečuje hygienu učenia, zdravé prostredie učební a ostatných priestorov  podľa 

platných noriem - odpovedajúce teplo, svetlo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické 

vybavenie priestorov s dodržaním ergonomických zásad pre žiakov a pedagógov. 

V škole sa dodržiava zákaz fajčenia, pitia alkoholických nápojov a používanie iných 

škodlivín.  

Podrobnejšie informácie o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

žiakov pri výchove a vzdelávaní sú obsiahnuté v školskom poriadku. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní sa bude zaisťovať nasledovne: 

• poučenie žiakov o BOZP a PO na triednických hodinách a preukázateľne pred 

hromadnými akciami, 

• poučením zákonných zástupcov o BOZP a PO  a školským poriadkom na triednych ZRPŠ 

na začiatku roka, 

• zamestnanci školy v pravidelných intervaloch /raz za 2 roky/ absolvujú školenia 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  požiarnej ochrany, 

• sú vykonávané pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií, 

• zabezpečenie potrebných ochranných pracovných podmienok pre zamestnancov školy, 

• žiaci musia byť oboznámení s požiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi na účelovom 

cvičení a didaktických hrách 

• nácvik požiarneho poplachu so žiakmi 

• bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aj aktívna ochrana pred úrazmi, dôsledné plnenie 

dozoru nad žiakmi 

• škola má vypracovaný projekt civilnej ochrany obyvateľstva 

 

Univerzálny  informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 

Slúži na informovanie zákonného zástupcu  žiaka o organizovaní školských akcií 

v priebehu roka. Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom potvrdzuje, že bol informovaný o 

organizovaní školských akcií a riadne poučený o dôsledkoch svojho súhlasu vrátane svojho 

záväzku uhradiť riadne a včas náklady spojené s účasťou žiaka na týchto akciách. Podrobnosti o 

každej školskej akcii sa dozvie zákonný zástupca prostredníctvom zápisu v žiackej knižke alebo 

na webovej stránke školy. Na zverejnenie fotografie žiaka na webovej stránke školy je potrebný 

súhlas  jeho zákonného zástupcu. Toto zverejnenie nesmie zasiahnuť do súkromia dotknutej 

osoby.  

 
Kapitola 4. 

Profil absolventa 
 

Absolvent našej školy by mal mať osvojenú myšlienku celoživotného vzdelávania, ktoré 

nechápe len ako nadobúdanie vedomostí, ale aj prácu na sebe ako osobnosti.  
Absolvent primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti. Nadobudol základy pre 

osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal 

predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a 

spolupracovať. Má osvojené základy používania štátneho a cudzieho jazyka.  
Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch 

vzdelávania.  

Absolvent našej školy dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku a dvoch 

cudzích jazykoch. Dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie, má adekvátny ústny 

a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie. Aktívne študuje, vyhľadáva 
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a systematizuje poznatky z umeleckej tvorby detských autorov a sám sa svojou tvorbou zapája 

do detských časopisov, triedneho, prípadne školského časopisu. Vie sa orientovať v kultúre 

iných národov, ktorých jazyk študuje. Nadväzuje  kontakty so žiakmi z iných krajín, je 

tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr a zároveň šíri naše kultúrne hodnoty v zahraničí. 

K všestrannému rozvoju absolventa patrí aj zvládnutie základných zručností IKT, používanie 

základných postupov pri práci s textom a  jednoduchou prezentáciou. Absolvent dokáže 

využívať IKT pri ďalšom vzdelávaní. 

Absolvent našej školy so zameraním na športovú prípravu 

Absolvent triedy so zameraním na športovú prípravu aktívne rozvíja svoje fyzické 

a psychické sily. Zvláštny dôraz kladie na poznanie a rozvoj svojich morálnych a vôľových 

vlastností, aby reprezentoval nielen seba, ale aj školu, mesto, krajinu v okresných, krajských, 

medzinárodných súťažiach. Pretože tréningový proces je zameraný na kolektívny šport, 

absolvent musí rozvíjať vlastnú identitu, ale zároveň sa prispôsobiť a pomáhať kolektívu ako 

celku. Žiak si dokáže stanoviť svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami 

a záujmami. Kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si ďalšie nutnosti 

rozvoja osobnosti, ktoré dnešná spoločnosť vyžaduje – komunikácia v dvoch cudzích jazykoch 

na primeranej úrovni a osvojenie základných zručností v oblasti IKT. 

 

Organizácia prijímacieho konania do 1. ročníka 

Základná škola každoročne organizuje pre budúcich prvákov Deň otvorených dverí 

i Projekt Lienka. Projekt má pomôcť rodičom precvičiť a rozvinúť u detí jednotlivé funkcie, 

ktoré sú podstatné na dosiahnutie žiaducej úrovne pripravenosti na školu. Obsahom projektu sú 

cvičenia realizované formou stanovíšť: 

1.- jemná motorika - strihanie a modelovanie bodiek na lienku 

2.- jemná motorika- písanie čiar, bludisko a spájanie bodiek na lienke 

3.-pozornosť, zrakové vnímanie- puzzle hrad, štipec pripnúť na správny geometrický tvar a 

lienku s písmenom na správny list s rovnakým písmenom 

4.-sluchove vnímanie- zakrúžkuj písmeno, na ktoré sa začína obrázok, na ktoré sa končí a kde sa 

nachádza písmeno- na začiatku, v strede, na konci... 

5.- pamäť- daj cyklus lienky do správneho poradia 

6.- myslenie- nájdi 5 rozdielov , vyber, čo do radu nepatrí a prečo 

7.-matematicke predstavy- pripni štipec na správne číslo, podľa toho, koľko lienok je na 

obrázku, 

daj daný počet bodiek na lienku 

 

Základná škola nemá špecifické požiadavky na prijatie žiakov, riadi sa podľa odporúčaní 

Pedagogicko-psychologickej poradne, rozhodnutia rodičov a podľa §60  a §61 školského zákona 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe 

zápisu a vyplnenia dotazníka zákonných zástupcov žiaka.  Zápis do 1. ročníka sa vykonáva 

v stanovenom termíne / v mesiaci apríl/ podľa Pedagogicko-organizačných pokynov. Žiaci sú 

zapísaní do 1. ročníka, keď spĺňajú zákonom stanovené podmienky: 

 

1. Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia 

povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 

ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu 

zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré 

nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. 

2. prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý 

predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. 

3. Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku do 

31.augusta a dosiahlo školskú spôsobilosť. 
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Pri prijímaní do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú spôsobilosť. 

 

 

 

TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI: 

je zamerané na: 

určovanie tvarov - schopnosť rozlišovať, 

jemnú motoriku – koordináciu ruky, 

určovanie vzťahov - veľkosti, množstva a poradia, 

pozorovaciu schopnosť, 

schopnosť koncentrácie, schopnosť zapamätávania, 

chápania názorových predmetov a situácií, chápania reči a obsahu. 

 

Pri hodnotení sa berie do úvahy jeho komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej, citovo 

– 

motivačnej i spoločenskej úrovni. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa. 

 

PRED VSTUPOM DO ŠKOLY BY MALO DIEŤA OVLÁDAŤ: 

Názvy častí svojho tela. 

Osobné informácie – meno, bydlisko. 

Určenie miesta – vedľa, za, v. 

Určenie smeru – hore, dole, neskôr - doľava, doprava. 

Rozpoznanie a zapísanie niektorých písmen veľkej tlačenej abecedy (vie sa podpísať). 

Základné farby. 

Názvy základných geometrických tvarov pomenovať(štvorec, trojuholník, kruh) a bezvýrazných 

disproporcií a nerovnomerností nakresliť. 

Nakresliť dvojdimenzionálne postavu človeka, ktorá bude obsahovať základné časti tela a 

niektoré obsažné prvky (časti tváre, gombičky a iné doplnky oblečenia). 

Ako vyjadriť svoje potreby a myšlienky. 

Skupiny slov, ktoré si treba zapamätať- dni v týždni, ročné obdobia. 

Mechanické ovládanie číselného radu do 10. 

Vytlieskať slová po slabikách, vytvoriť rýmovanie, určiť prvú hlásku v slove, určiť poslednú 

hlásku v slove, rozdeliť jednoslabičné slovo na hlásky (pes: p-e-s, dom: d-o-m). 

 

 
Kritéria na prijatie žiaka do športovej triedy  

Základná škola, Tulipánová 1 v spolupráci s Futbalovou akadémiou FC Nitra, Jesenského 

4 uskutočňujú pre príslušný školský rok výber žiakov do športovej triedy so zameraním na 

futbal. 

Športové triedy so zameraním na futbal sú triedy, ktorých úlohou je vytvárať optimálne 

podmienky pre progresívnu športovú prípravu pohybovo nadanej a talentovanej mládeže so 

zreteľom na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní 

všetkých zásad športovej prípravy mládeže. 

Cieľom pri plnení výchovných a vzdelávacích úloh školy je cieľavedomé a systematické 

rozvíjanie predpokladov pre rast športovej výkonnosti talentovaných žiakov. Športová príprava 

so zameraním na futbal má za cieľ cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie 

talentovaných detí a mládeže v špecifických činnostiach ktoré vyžaduje zvládnutie hry. 

Kritéria na prijatie žiaka do športovej triedy: 
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a)    prijímanie žiakov 4. ročníka  do športovej triedy do 5.ročníka nasledujúceho školského roka 

sa uskutoční na základe splnenia podmienok stanovených  riaditeľom školy: 

Kritéria na overenie talentu žiakov: (uskutoční Futbalová akadémia FC Nitra) 

Testy špeciálnej motorickej výkonnosti 

• beh na 10 m 

• beh   na 30 m 

Prípravné hry 

• prípravná hra -  1 vs 1 

• prípravná hra -  4+b vs 4+b 

b)     potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

c)     záujem o futbal 

d)    súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy 

 

Dokument – str. 51, vysvetlenie, prečo netreba psychodiagnostické vyšetrenie 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/nadane-deti-a-deti-ziaci-s-

nadanim-dockal-769.pdf 

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa 

informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov testov sa stanoví 

poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy. 

Overovanie športového nadania: marec – júl  

Rodičia vybraných žiakov budú informovaní do 15. augusta.  

Prijatým žiakom vydá riaditeľ oznámenie, prípadne rozhodnutie o prijatí. 

Podmienky prijatia: 

• žiadosť zákonného zástupcu  

• súhlas zákonných zástupcov so zaradením žiaka do športovej triedy so zameraním na 

futbal 

• úspešné absolvovanie motorických testov na všeobecnú motorickú výkonnosť a testov so 

zameraním na špeciálnu pohybovú výkonnosť – prípravné hry 

• prospech žiaka 

• potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy: 

Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku 

alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov: 

a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy 

b) pre slabú športovú výkonnosť 

c) pre neuspokojivé správanie 

d) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/nadane-deti-a-deti-ziaci-s-nadanim-dockal-769.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/nadane-deti-a-deti-ziaci-s-nadanim-dockal-769.pdf
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e) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka  

Personálne zabezpečenie: 

Športovú prípravu žiakov v športovej triede zabezpečuje profesionálny tréner mládeže FC Nitra 

poverený riaditeľom školy, ktorý má  kvalifikáciu trénera min. II. triedy vo futbale. 

 
 

 Kapitola 5. 
Charakteristika ŠkVP 

 
Pedagogickým princípom školy je: 

• zameriavať sa na správne návyky spoločenského správania s dôrazom na pestovanie 

dobrých medziľudských vzťahov s cieľom vždy nájsť kompromis pri riešení problémov,  

• dať žiakom možnosť vyjadriť sa ku kvalite výchovy a vzdelávania prostredníctvom 

žiackeho parlamentu, 

• žiakov viesť k šetrnému zaobchádzaniu so školským zariadením,  

• rešpektovať rast osobnosti žiaka, 

• rešpektovať názory a oprávnené požiadavky žiakov, 

Pri organizácii vyučovania sa v škole dodržiavajú základné fyziologické, psychické a hygienické 

potreby žiakov vo vzťahu k stanovenému rozvrhu hodín, k stanovenému začiatku vyučovania, 

dĺžke vyučovacích hodín a organizácii prestávok. 

 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní  

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym 

postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: 

„Žiak získal primárne vzdelanie“. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň školy žiak získa nižšie stredné vzdelanie. Na vysvedčení v 

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

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou. Absolvent programu nižšieho 

stredného vzdelania môže pokračovať na nadväzujúcom stupni vyššieho stredného vzdelávania 

na základe prijímacích skúšok na vybranej strednej škole. 

 

Organizačné formy a metódy vyučovania 

Vo vyučovacom procese majú svoje zastúpenie rôzne formy práce: individuálne, hromadné, 

blokové vyučovanie, skupinová práca, práca vo dvojiciach, práca v tíme, exkurzie, vychádzky, 

besedy, prednášky, pozorovanie v teréne, praktické aktivity a cvičenia, hranie rolí... 

metódy: brainstorming, beseda, diskusia, riadený rozhovor, heuristický rozhovor, situačná 

metóda, problémová metóda, inscenačná, projektové vyučovanie, demonštrácia, samostatná 

práca, výklad, vysvetľovanie, pozorovanie, prezentácia, kooperácia... 

• každoročne organizujeme exkurzie do blízkeho okolia i po celom Slovensku, 

navštevujeme múzeá, galérie, a výchovné koncerty a divadelné predstavenia. 

• všímame si i slaboprospievajúce deti, ktorým sa venujeme individuálne formou 

doučovania 

• všímame si talent žiakov a snažíme sa ho rozvíjať zapájaním do predmetových olympiád, 

rôznych športových a umeleckých súťaží  

• žiakov vedieme k vytváraniu vlastného hodnotového systému. 

• podporujeme výučbu pomocou digitálnej technológie, IKT 
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Vzdelávacie stratégie (pedagogické stratégie) 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické 

usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní  a 

učení. Využívame rôzne formy vyučovania (integrované, skupinové, programové, individuálne, 

vyučovacie bloky, projekčné etapy, vyučovanie v rôznom prostredí,  exkurzie, športové aktivity, 

účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním). Metódy a formy práce 

rozvíjajú kľúčové spôsobilosti a sú v súlade so zámermi školy. 

1. Kompetencie k učeniu: vyberať vhodné spôsoby a metódy učenia, prejavovať záujem o 

celoživotné učenie, vyhľadávať a triediť informácie, využívať ich v procese učenia, uvádzať veci 

do súvislostí, prepojovať do širších celkov a spájať poznatky z rôznych vzdelávacích oblastí, 

samostatne pozorovať a experimentovať a z výsledkov vyvodzovať závery, poznávať zmysel a 

cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, zhodnotiť svoje výsledky 

2. Kompetencie k riešeniu problémov: rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho 

príčinách a naplánovať spôsob    riešenia, vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, 

objavovať rôzne varianty riešenia, samostatne riešiť problémy, aplikovať riešenie problémov v 

podobných situáciách, obhajovať svoje rozhodnutia. 

3. Kompetencie komunikatívne: formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, 

vyjadrovať sa výstižne a súvisle písomným a ústnym prejavom, počúvať a porozumieť druhým 

ľuďom, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, rozumieť neverbálnej komunikácii, 

využívať informačné a komunikačné prostriedky, komunikáciu využívať v spoločenskom styku 

4. Kompetencie sociálne a prosociálne: spolupracovať v skupine, podieľať sa utváraní 

pravidiel práce v tíme, podieľať sa na utváraní príjemnej atmosféry v tíme, upevňovať dobré 

medziľudské vzťahy, prispievať do diskusie v skupine, ovládať svoje jednanie v skupine a 

zároveň rešpektovať názory a chovanie iných. 

5. Kompetencie občianske: rešpektovať presvedčenie druhých, vážiť si ich, byť empatický, 

mať právne a spoločenské povedomie v škole i mimo nej, chovať sa zodpovedne v krízových 

situáciách a poskytovať účinnú pomoc, rešpektovať a chrániť naše tradície, aktívne sa zapojovať 

do kultúrneho diania a športových aktivít, chápať základné ekologické súvislosti,  požiadavky na 

kvalitné životné prostredie, chrániť svoje zdravie. 

6. Kompetencie pracovné: používať bezpečné a účinné materiály a nástroje, dodržovať 

vymedzené pravidlá, pri práci chrániť svoje zdravie, zdravie ostatných a životné prostredie, 

vzdelávaním sa pripravovať na budúcu profesiu, učiť sa rozvíjať podnikateľské myslenie. 

 Hlavnou úlohou školy a jej pedagógov je zabezpečiť žiakom získanie určitého 

množstva všeobecných poznatkov a vedomostí a súčasne viesť žiakov k uplatňovaniu kľúčových 

kompetencií, ktoré majú žiakom nielen umožniť osvojiť si základy vzdelania, ale aj vyvolať 

snahu o získavanie vedomostí a zručností mimo základnej školy. 

 Úroveň kľúčových kompetencií získaných na základnej škole nie je teda konečná, 

tvorí základ pre ďalšie životné vzdelávanie a učenie. Úlohou školy je preto viesť žiakov tak, aby 

osvojovanie ďalších vedomostí a zručností bolo ich vlastným presvedčením a záujmom, aby sa 

vedeli uplatniť v každodennom praktickom živote.  

 Sústava postupov naplňovania kľúčových kompetencií predstavuje základné 

výchovné a vzdelávacie stratégie vedúce ku stanoveným cieľom školy. V rámci výchovného 

procesu, vo vyučovaní i mimo neho, budú uplatňované nasledovné kľúčové kompetencie 

všetkými pedagogickými zamestnancami: 

• Umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné vzdelávanie 

(dôraz na čítanie s porozumením, práca s textom, vyhľadávanie informácií, precítenie 

úspechu z vlastnej práce, realizácia vlastných nápadov, účasť na súťažiach...) 

• Podnietiť žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problému 

(prezentácia problému, prijatie názoru iného, používanie príkladov z praktického života, 

využívanie internetu, viesť žiakov k umeniu argumentovať a počúvať argumenty iného, 
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organizovanie školských súťaží, prezentácia v školskom časopise a webovej stránke 

školy...) 

• Viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii (komunikovať so spolužiakmi, 

učiteľmi a dospelými osobami, učiť sa počúvať a prijímať názor iného, učiť sa verejne 

vystupovať aj prostredníctvom školského rozhlasu, verejných kultúrnych vystúpení, 

vytvárať priateľské a komunikatívne vzťahy v škole, viesť k spolupráci ...) 

• Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu vlastnú aj prácu iných 

(vytvárať a rešpektovať pravidlá k spoločnému spolužitiu v triede i v škole, učiť žiakov 

zaujať správny postoj ku všetkému, čo narušuje dobré vzťahy, učiť základom tímovej 

spolupráce, viesť žiakov k dôstojnej reprezentácii školy na verejnosti, podporovať 

sebavedomie a sebapoznanie žiakov ...) 

• Pripravovať žiakov ako slobodné a zodpovedné osobnosti uplatňujúce si svoje práva a 

plniace si svoje povinnosti (ustanoviť pravidlá správania sa v triede, rešpektovať 

individuálne rozdiely - kultúrne, národnostné, vedomostné, viesť žiakov k triedeniu 

odpadov, usmerňovať žiakov k poznávaniu regiónu, viesť žiakov k aktívnemu zapojeniu 

sa do kultúrneho a športového diania) 

• Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti a reálne možnosti a uplatňovať 

získané vedomosti a zručnosti pri profesijnej orientácii (viesť žiakov k objektívnemu 

sebahodnoteniu, využívať praktické exkurzie, ponukou záujmovej činnosti rozvíjať 

záujem žiakov o ďalšie vzdelávanie... 

Začlenenie prierezových tém 

Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými technológiami a 

sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich konanie. Táto 

skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú prierezové témy, 

ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích 

oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou žitou 

skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú 

proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Prierezové témy sa realizujú ako 

súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov, ale aj prostredníctvom samostatných 

projektov, seminárov, kurzov a pod. Účinnosť pôsobenia prierezových tém zvyšujú relevantné 

mimoškolské aktivity zaraďované do ročného plánu školy a plánov školských koordinátorov. 

Prierezové témy  

skratka ISCED 1 ISCED 2 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR 

Environmentálna výchova ENV 

Mediálna výchova MDV 

Multikultúrna výchova MUV 

Regionálna výchova a ľudová kultúra  RLK 

Dopravná výchova – výchova k 

bezpečnosti v cestnej premávke 

 DOV 

Ochrana života a zdravia OŽZ 
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Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

• prelína celým vzdelávaním, má nadpredmetový charakter 

• rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt 

• rozvoj osobných a sociálnych kompetencií 

• Vedie žiakov: 

✓ k rozmýšľaniu o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s 

ľuďmi a smerovaní v budúcnosti 

✓ vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu 

názorov, potrieb a práv ostatných 

• prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi 

žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi.  

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• porozumieť sebe a iným;  

• optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie emócií; 

• uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej;  

• osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a 

vzájomnej spolupráce;  

• nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe 

postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri 

prezentácii seba a svojej práce;  

• získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie 

rôznych situácií;  

• rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu 

problémov; 

• uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a 

nerizikového správania vo svojom živote. 

Nosné predmety: SJL, HUV, VYV, ETV, PDA, PVO, TSV, ETV, NAV 

 Vo všetkých predmetoch sa realizuje výchova k ľudským právam. 

Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

 

• príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo 

• utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a 

etickými normami.  

• možnosť využívať aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov 

• Pri realizácii pedagóg: 

✓ vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, 

zrelosti, vývinového štádia  

✓ má taktný a citlivý prístup 

• využívať aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.  

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych 

zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v 

budúcnosti;  

• získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti 

medziľudských vzťahov;  

• uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a 

nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote. 

Nosné predmety:  všetky predmety 

Podrobne zapracovaná v pláne koordinátora. 
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Environmentál

na výchova 

 

• získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi 

• vedie ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, 

organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty 

ekologické, ekonomické a sociálne.  

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s 

ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;  

• rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania 

prírody;  

• rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

• poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu 

svojho životného prostredia;  

•  podieľať sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej 

okolia;  

• správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromniť sa v spotrebe, ktorá 

zaťažuje životné prostredie. 

Nosné predmety:  SJL, GEO, BIO, PDA, PVO 

Začlenená v pláne koordinátora ENV. 

Mediálna 

výchova 

 

• médiá vplývajú na vývin osobnosti a socializáciu detí a mladých ľudí 

• sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom výrazne 

ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl 

• rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov – 

schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať 

širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá.  

• na 1. stupni vychádza z bezprostredných skúseností žiakov s médiami 

a vytvára pre žiakov príležitosti na ich spracovanie 

• na 2. stupni základnej školy je dôležité, aby sa žiaci na veku 

primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a 

osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia; vhodnou 

metódou je spoločné skúmanie, analyzovanie a samostatné 

premýšľanie, pričom sa vychádza z konkrétnej reality žiakov v triede. 

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti; 

• pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich 

produktov;  

• osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a 

vytváranie vlastných mediálnych produktov;  

• nadobudnúť základy zručností potrebných na využívanie médií. 

Nosné predmety:  SJL, INF, OBN 

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. 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  naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a 

s ich príslušníkmi dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať 
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• pri realizácii tejto témy budeme využívať také didaktické postupy a 

metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, 

akceptovať ich a tiež rešpektovať ľudské práva.  

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

• spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

• akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

• uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí 

Nosné predmety:  SJL, VLA, HUV, VYV, ETV, ANJ, NEJ, RUJ 

Ochrana života  

a zdravia 

OŽZ 

 

 

 

 

 

 

  

• 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.  

• na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná 

a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, 

ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických 

hier. 

• Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz 

ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva.  

• na 2. stupni realizuje v rámci vyučovacích predmetov telesná a 

športová výchova, biológia, ako aj samostatných organizačných 

foriem vyučovania – účelových cvičení 

• Účelové cvičenia sa realizujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín, 

spravidla na jeseň a jar 

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  

• osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane;  

• pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života;  

• vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;  

• osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; 

• rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných 

podmienkach.  

 Nosné predmety: TSV, VLA, VYV, PRV, PDA, BIO, didaktické hry, 

účelové cvičenie 

Regionálna 

výchova a 

ľudová kultúra 

• úzko súvisí s MUV, je však zacielená na živé a hodnotné hmotné a 

nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska.  

• vedie k poznaniu svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného 

bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému 

rozvíjaniu historického vedomia žiakov.  

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o historických, kultúrnych a 

prírodných hodnotách svojho regiónu;  

• vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine; 

• rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu. 

Nosné predmety: PRV, PDA, VLA, SJL, VYV, HUV, ETV, formami sú tiež 

projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod.  
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V rámci učebných osnov sú implementované témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti 

/FIG/. Začlenená aj v pláne koordinátorov. 

 
Kapitola 6. 

Učebný plán 

     

Tvorí prílohu č. 1 spolu s vlastnými poznámkami. 

 

Kapitola 7. 
Učebné zdroje (učebnice, didaktická technika, materiálne zdroje) 

 
Všetky materiálne didaktické prostriedky slúžia pôsobia v spojení s obsahom alebo 

metódami a formami k dosiahnutiu stanovených cieľov vyuč. procesu priamo, alebo vytvárajú 

vhodné podmienky. Materiálne didaktické prostriedky sú používané na sprostredkovanie istého 

poznania žiakom.  

Používame: 

a) učebné pomôcky textové v tlačenej alebo v elektronickej podobe (učebnice, učebné texty, 

pracovné zošity, literárne a iné texty),  

b) učebné pomôcky predmetné (reálne), obrazové (ikonické) a zvukové (fonické), audiovizuálne,  

c) technické prostriedky (zariadenia učební, stroje a prístroje, nástroje a technické pomôcky, 

materiál).  

Všetky materiálne pomôcky napomáhajú pri kvalitatívnom i kvantitatívnom rozvoji poznania 

žiaka pri vytváraní podmienok pre optimálny priebeh individuálneho poznávacieho procesu s 

ohľadom na psychický vývoj, skúsenosti, schopnosti a individuálne zvláštnosti žiaka. Učivo 

prezentujú, konkretizujú a znázorňujú, čím plnia funkciu pri rozvoji predstáv a vytváraní 

pojmov. Prostredníctvom didaktických pomôcok sa rozvíja žiakova aktivita, samostatnosť, 

tvorivosť, prispieva sa k vytváraniu postojov, návykov schopností a celkovému formovaniu 

žiaka. Podľa vzťahu k výučbe materiálne didaktické prostriedky delíme na učebné pomôcky a 

technické prostriedky.             

Materiálne didaktické prostriedky splnia účinne pedagogicko-didaktickú funkciu len 

správnym a vhodným začlenením do vyučovacieho procesu. Medzi technické prostriedky patrí 

Dopravná 

výchova - 
výchova k 

bezpečnosti v 

cestnej 

premávke 

• pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov 

alebo cyklistov 

• výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v 

objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných 

priestoroch v okolí školy.  

Cieľ smerovaný na žiaka: 

• pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni  

• osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti 

bezpečného pohybu v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...);  

• pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu 

v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla; 

• uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení 

ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.  

Nosné predmety:VLA, PRV 

Realizovaná aj v rámci kurzu na dopravnom ihrisku. 
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didaktická technika. Sú ňou vybavené všetky odborné učebne (interaktívne tabule, projektor, PC, 

reproduktory) aj niektoré kmeňové učebne. 

Učebné pomôcky - vo vyučovacom procese učebné pomôcky väčšinou zastávajú funkciu 

znázorňovania učiva. Do vyučovania zaraďujeme:  

•        pôvodné predmety – sú to materiály a predmety z nášho životného prostredia. Patria sem 

napr. rastliny, zvieratá, plodiny, minerálie a kamene, ľudské výrobky, náradie, stroje a 

pod. Vo výučbe sú najnázornejšie práve tieto predmety. Modely – trojrozmerné pomôcky 

zväčšené, zmenšené, statické alebo dynamické, symbolické alebo aj fungujúce a pod. 

•        Zobrazenia – sú plošné pomôcky. Patria sem fotografie, nástenné didaktické obrazy 

alebo mapy, ale aj záznam na školskej tabuli. 

•        Zvukové pomôcky – sú vlastne zvukové záznamy 

•        Videozáznamy – patria sem záznamy elektronického obrazu, väčšinou so záznamom 

sprievodného zvuku. Používame videozáznamy na kazetách, ale aj rôzne video 

prezentácie 

•       Špeciálne učebné pomôcky – slúžia na znázornenie prírodných javov. Patria sem odborné 

školské pomôcky na prírodovedné predmety. 

•        Literárne pomôcky – sú pomôcky s obsahujúce písaný text (ručne alebo tlačiarenskou 

technikou). Patria sem učebnice, metodické príručky, slovníky, encyklopédie, odborná 

literatúra, notové materiály, ale aj odborné časopisy, teda všetko, čo je písané alebo 

tlačené na papier. 

•        Vyučovacie programy – učivo je spracované podľa všeobecných zásad programovanej 

výučby. Sú pomôckami programovanej výučby v digitálnej forme a dodávajú sa ako 

počítačové programy. Používame programy ako ALF, LogoImagine, Relevation Natural 

Art, Scrach Studio,  G – compris, Tuxpaint, Sebran. 

 
Kapitola 8. 

Učebné osnovy 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacími štandardami jednotlivých predmetov 

inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu s výnimkou novovytvorených predmetov. 
Učebné osnovy tvoria prílohu č. 2 – ISCED1, prílohu č. 3 – ISCED 2 

Zoznam príloh školských učebných osnov 

 
ISCED1  

Vzdelávacia oblasť Predmet Skratky 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra SJL 

Anglický jazyk ANJ 

Matematika a práca 

s Informáciami 

Matematika  MAT 

Informatika INF 

Človek a príroda Prvouka PVO 

Prírodoveda PDA 

Človek a spoločnosť Vlastiveda VLA 

Človek a hodnoty Etická výchova  ETV 

Náboženská výchova NAV 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie PVC 

Umenie a kultúra Hudobná výchova  HUV 

Výtvarná výchova VYV 

Zdravie a pohyb Telesná s športová výchova TSV 

 Mladý záchranár – novovytvorený predmet MLZ 
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ISCED2  

Vzdelávacia oblasť Predmet Skratky 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra SJL 

Anglický jazyk ANJ 

Nemecký jazyk NEJ 

Ruský jazyk RUJ 

Matematika a práca 

s Informáciami 

Matematika  MAT 

Informatika INF 

Človek a príroda Fyzika FYZ 

Chémia CHE 

Biológia BIO 

Človek a spoločnosť Dejepis DEJ 

Geografia GEO 

Občianska náuka OBN 

Človek a hodnoty Etická výchova  ETV 

Náboženská výchova NAV 

Človek a svet práce Technika TCH 

Umenie a kultúra Hudobná výchova  HUV 

Výtvarná výchova VYV 

Zdravie a pohyb Telesná s športová výchova TSV 

 Športová príprava – novovytvorený 

predmet 

ŠPP 

 

 
 

Kapitola 9. 
Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 

Naša základná škola  vzdeláva začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

Sú to žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

a) žiaci so zdravotným postihnutím 

• s mentálnym postihnutím, 

• so sluchovým postihnutím,  

• s narušenou komunikačnou schopnosťou,  

• s pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia, 

b) žiak s vývinovými poruchami 

• žiak s poruchou aktivity a pozornosti,  

• žiak s vývinovou poruchou učenia,  

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

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

vhodné žiaka odborne podchytiť odporúča rodičom návštevu poradenského zariadenia. Naša 

škola spolupracuje s CPPPaP v Nitre, Dyscentrom, CŠPP, SCŠPP Effeta, LVS a inými 

inštitúciami. Vytipovaným deťom, ktoré pedagógovia diagnostikovali je odporúčané komplexné 

vyšetrenie v poradenských zariadeniach, ktoré navrhujú opatrenia.  Žiak sa stáva individuálne 

integrovaným  na žiadosť zákonného zástupcu a po odporúčaní poradenského zariadenia 
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(CPPPaP, CŠPP...). Uvedené správy dôkladne preštuduje a zváži možnosť splnenia všetkých 

podmienok integrácie riaditeľ školy spolu s výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom. 

Každý začlenený žiak má v spolupráci s rodičom  vyplnený Návrh na prijatie a vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP), ktorý prihliada na potreby každého žiaka 

podľa druhu a stupňa jeho postihnutia.  

Uvedení žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese postupujú podľa príslušných štátnych 

vzdelávacích programov, ktoré sú zapracované v IVP každého žiaka. Obsah školského 

vzdelávania žiaka so ŠVVP je rovnaký ako obsah vzdelávania intaktných žiakov v učebných 

osnovách ŠkVP ZŠ Tulipánová 1, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Títo žiaci majú obsah 

vzdelávania vypracovaný podľa obsahu vzdelávania  Vzdelávacieho programu pre žiakov 

s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, variant A. 

Absolvovanie  hodín  začlenených žiakov prebieha  v kmeňovej triede spolu s  ostatnými 

žiakmi. Pri hodnotení a  klasifikácii začlenených žiakov postupujú vyučujúci podľa platných 

metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ - Metodický pokyn č. 22/2011 -z 

01. 05. 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a príloha č. 2  k uvedenému metodickému pokynu. Pre 

žiakov s mentálnym postihnutím Metodický pokyn č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie.  

Cieľom vzdelávania žiakov so ŠVVP v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je 

pripraviť ich na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole, strednom odbornom učilišti s 

prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu. 

Personálne zabezpečenie 

• školský špeciálny pedagóg vyučuje žiakov so sluchovým postihnutím, pervazívnymi 

poruchami a mentálnym postihnutím individuálne mimo triedy, pričom obsah, formy a 

postup vyučovania  konzultuje s príslušným učiteľom, taktiež je k dispozícii všetkým 

začleneným žiakom na prípadné konzultácie 

• vyučuje tiež špecifický predmet Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych 

zručností /RKS a SZ/, ktorý má do obsahu vzdelávania zaradený žiak s pervazívnymi 

vývinovými poruchami 

• asistenti učiteľa poskytujú podpornú činnosť na prekonávanie ťažkostí  žiaka so ŠVVP 

vo vzdelávaní, zapracované v IVP žiakov, ktorým poradenské zariadenia odporúčali 

asistenta pedagóga 

• supervízia integrovaných žiakov je v kompetencii výchovnej  poradkyne, ktorá úzko 

spolupracuje so špeciálnou pedagogičkou, asistentmi, všetkými vyučujúcimi, triednymi 

učiteľmi, rodičmi, pracovníkmi poradenského zariadenia a inými špecialistami. 

Aplikácia špeciálnych výchovnovzdelávacích postupov  

Každý vyučujúci jednotlivých predmetov je dôkladne oboznámený s IVP žiaka, 

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

prístupov) vo vzdelávaní začlenených detí. Cieľom je efektívne vzdelávanie uvedených žiakov, 

primeraný rozvoj ich osobnosti a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania. Na vyučovacích 

hodinách pedagógovia rešpektujú odporúčania poradenských zariadení a používajú metódy, 

formy a prístupy pre prácu so žiakmi so ŠVVP.  

Materiálne zabezpečenie 

Škola je vybavená špeciálnymi učebnými materiálmi, ktoré pravidelne dokupujeme a 

rozširujeme tak zbierku odbornej literatúry a materiálov pre prácu so žiakmi so ŠVVP. 

Kompenzačné a špeciálne pomôcky, ktoré začlenení žiaci používajú na vyučovaní: interaktívne 

tabule, čítacie okienka, tabuľky násobkov, tabuľky písmen, vybraných slov, malú a veľkú 

násobilku, kalkulačku, magnetofón.....a mnohé iné, v závislosti od stavu a druhu postihnutia a 

podľa odporúčania poradenského zariadenia.  

V prihláške na štúdium v strednej škole uvedie základná škola v bode č. 9 príslušný 

kód integrácie podľa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. V doložke vysvedčenia bude mať 

žiak uvedené: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu.“  
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Naša škola je otvorená možnosti podať pomocnú ruku všetkým žiakom so ŠVVP. V 

súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi závermi odborných vyšetrení sa usilujeme vytvárať 

optimálne podmienky na výchovu a vzdelávanie týchto žiakov.  

Rodičia aj samotní žiaci majú možnosť využívať konzultačné hodiny u výchovného 

poradcu počas konzultačných hodín a u špeciálneho pedagóga a pedagógov školy po 

individuálnom dohovore.  

 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP 

 

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

postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. (§ 55 ods. 1, 4 školského 

zákona). Ďalšie informácie o hodnotení a klasifikácii uvádza § 55 – 58 školského zákona.  

• V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo 

výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo 

vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži 

ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka (čl. 1 ods. 8 

Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – ďalej len „pokyn 

na hodnotenie“).  

• Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ 

konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti 

a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami (čl. 

2 ods. 1 písm. e) pokynu na hodnotenie).  

• Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné rešpektovať 

obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a uplatňovať 

požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania 

nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z 

tejto príčiny dieťa nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie. ˇ 

• 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 

na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného 

poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného štátneho vzdelávacieho 

programu – časť vzdelávací program pre žiaka a príslušného vzdelávacieho programu 

pre žiaka so zdravotným znevýhodnením. 

• Žiaci s mentálnym postihnutím sa hodnotia podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. Celkové hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch 

základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje slovami 

„prospel“ alebo „neprospel“ 

• Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo:  

 „absolvoval“  - ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

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

dôvodov nepracoval;  

 „neabsolvoval“ - ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval;  
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„neabsolvoval“ - ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa. Celkové hodnotenie takéhoto žiaka je neprospel /Čl. 3 bod 

13 a, b, c pokynu na hodnotenie žiaka/ 

• Všetci žiaci so ŠVVP začlení v bežných triedach v školskej integrácii majú 

rozpracované hodnotenie a klasifikáciu v príslušných IVP každého žiaka, ktorý 

obsahuje informácie o špecifických postupoch hodnotenia učebných výsledkov žiaka. 

 

Kapitola 10. 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Pravidlá pre hodnotenie výkonu žiakov sú určené pre jeho celé vzdelávanie na základnej  

škole, čiže pre všetkých 9 rokov. Sú záväzné pre všetkých vyučujúcich našej školy. Postupujeme 

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

hodnotenia je: 

• poskytnúť žiakovi spätnú väzbu 

• motivovať žiaka k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu 

• pravidelne informovať zákonných zástupcov o práci a správaní žiaka 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

berieme do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

• Všetky predmety okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy sú klasifikované 

• Etická výchova a náboženská výchova sa hodnotí  absolvoval – neabsolvoval 

• Pri hodnotení a klasifikácii sa využívajú všetky možnosti (ústna odpoveď, písomné 

previerky, diktáty, testy, kontrola grafického prejavu, výkony…) 

Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch: 

• hodnotenie práce žiaka v predmete nezahŕňa hodnotenie správania, správanie je 

hodnotené  osobitne 

• hodnotené sú len schopnosti a vedomosti, ktoré boli v rámci vyučovania už prebraté a 

precvičené 

• pri určovaní stupňa  prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 

obdobia sa hodnotí kvalita práce a vyučovacie výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé 

klasifikačné obdobie 

• stupeň prospechu sa neurčuje na základe  priemeru za príslušné klasifikačné obdobie, 

súčasťou celkového hodnotenia práce žiaka v predmete je i príprava na predmet, príprava 

pomôcok, vedenie písomností, vypracovanie domácich úloh, doučenie sa učiva v prípade 

neprítomnosti, snaha žiaka a jeho prístup k predmetu 

• východiskom pre hodnotenie žiaka je miera naplnenia kľúčových kompetencií vo forme 

výstupov 

• žiaci sú dopredu oboznámení s termínom písomných prác  dlhších ako 20 minút, zároveň 

sú oboznámení i s preverovanými oblasťami 

• žiaci majú možnosť sebahodnotenia, forma sebahodnotenia je v kompetencii vyučujúcich 

Pravidlá pre hodnotenie správania 

• v hodnotení správania sa neodráža prospech v predmetoch 

• škola nehodnotí správanie žiaka mimo školy 

• pri hodnotení správania škola vychádza zo základných spoločenských, etických a 

hygienických noriem slušného správania. 

Metódy a formy hodnotenia: 

• ústne skúšanie – žiak sa pri skúšaní vyjadruje ústne 

• písomné skúšanie - žiak sa pri skúšaní vyjadruje písomne: píše správu, referát, slohový 

útvar , rieši didaktický test, previerku 
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• praktické skúšanie – žiak vykonáva pri skúšaní praktickú činnosť : píše na počítači, 

pracuje s náradím, zhotovuje výrobok, prezentáciu atď. 

• diagnostické metódy vedecko-výskumného charakteru – žiaci sú pozorovaní v určitých 

situáciách, rozbor žiackych prác – hodnotí nielen učiteľ, ale aj žiaci alebo samotný žiak, 

výskumné metódy : rozhovor, dotazník /umožňujú učiteľovi pochopiť, prečo je žiak taký 

aký je, prečo sa učí tak, ako s učí/ 

• metódy triedenia a interpretácie údajov – interpretačné metódy sa využívajú pri javových 

analýzach vstupných a výstupných previerok v MAT a SJL 

• slovné hodnotenie žiaka  

• hodnotenie klasifikáciou - známkou 

Prostriedky hodnotenia žiakov: 

• ústne skúšanie,  

• diktáty,  

• kontrolné písomné práce,  

• didaktické testy,  

• previerky,  

• praktické cvičenia (laboratórne práce),  

• referáty, prezentácie 

• samostatné aktivity žiakov,  

• projektové úlohy. 

 

Kritériá na hodnotenie jednotlivých predmetov sú prílohou č. 4  k iŠkVP.  

 
 

Kapitola 11. 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 
Hodnotenie pedagogických zamestnancov legislatívne vyplýva zo zákona NR SR 

č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, § 52, ods.4. Priamy nadriadený hodnotí podriadeného jedenkrát 

ročne, najneskôr do konca školského roka. K uvedenému termínu je riaditeľ školy povinný 

zhodnotiť svojich podriadených pedagogických zamestnancov, urobiť s nimi hodnotiaci 

rozhovor a vypracovať o tom písomný záznam. Zamestnanec má právo sa k výsledkom 

hodnotenia vyjadriť. 

Hodnotiaci rozhovor je oficiálnym a formálnym stretnutím, má pevnú obsahovú štruktúru a 

pevný časový plán. Hodnotenie zamestnancov by malo viesť k zlepšeniu motivácie 

zamestnancov ku kvalite v práci, k pozitívnej zmene postojov ku škole, k zvýšeniu kvality 

riadenia, k spravodlivému hodnoteniu pedagogického zamestnanca a k zlepšeniu pracovného 

prostredia. 

Vnútorná kontrola má 2 stupne: 

1. vedúci zamestnanci kontrolujú podriadených 

2. riaditeľ školy kontroluje všetkých 

Formy kontroly: rozhovor, pozorovanie, dotazník, testy, analýza materiálov, previerky, 

hospitácie. 

Rozdelenie hospitácií: 

Riaditeľ školy: všetky predmety na  1. a 2. stupni  

Zástupkyňa  riaditeľa školy pre 1. stupeň: všetky predmety na 1. stupni na , ŠKD 

Zástupca  riaditeľa školy pre 2. stupeň : všetky predmety na 2. stupni 

Vedúca vychovávateľka: ŠKD 

Vedúci MZ: 1. stupeň 
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Vedúci PK: premety zahrnuté v PK 

Riaditeľ školy má právo hospitovať ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu aj bez oznámenia. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa zameriava na posudzovanie kvality a 

výsledkov ich výchovno-vzdelávacej činnosti, pričom sa zohľadňujú:  

• pedagogicko-psychologická pripravenosť  

• odborno-predmetová pripravenosť  

• schopnosť komunikovať a riadiť vzdelávaciu činnosť 

 • schopnosť diagnostikovať a hodnotiť žiakov 

 • schopnosť reflektovať vlastnú činnosť 

 • schopnosť spolupracovať s rodičmi detí 

Východiskom pre stanovenie kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov je kompetenčný 

profil učiteľa. Kľúčové kompetencie učiteľa sa orientujú na tri oblasti: na žiaka, na edukačný 

proces a na profesijný sebarozvoj. 

Kompetencie učiteľa orientované na žiaka súvisia so schopnosťami: 

• stanoviť základné učivo a pracovať s výchovno-vzdelávacími cieľmi, stanoviť učebné 

činnosti vedúce k ich naplneniu  

• stanoviť kritériá a pravidlá hodnotenia úloh 

• pripraviť učebné zdroje a podmienky na učenie  

• navrhnúť spôsob a kritériá hodnotenia výsledkov učenia sa žiakov  

• pomáhať pri učení sa žiaka, motivovať ho, aktivizovať, vyjadrovať mu podporu 

• podporovať samostatnosť a zodpovednosť žiaka za svoje učenie sa 

• vytvárať podmienky na sebahodnotenie žiakov  

• vytvárať priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu na vyučovaní 

Kompetencie učiteľa orientované na edukačný proces:  

• vedieť sa pohotovo prispôsobovanie svojej činnosti novým trendom  

• vedieť stanoviť učebné ciele vo väzbe na učebné osnovy a orientované na žiaka  

• dodržiavať pravidlá hodnotenia žiakov a kritériá hodnotenia žiakov 

Kompetencie učiteľa orientované na sebarozvoj: 

• schopnosť projektovať vlastnú pedagogickú budúcnosť 

• schopnosť stanovovať si svoje osobné rozvojové ciele 

Zdroje informácií, ktoré budú pri hodnotení pedagogických zamestnancov využité: 

• sebahodnotenie  

• hospitácie  

• vzdelávacie výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje 

• dotazníky  

• hodnotenie pedagogickej dokumentácie 

Stupne hodnotenia:  

        Stupeň                                                                                     Charakteristika  

1 – mimoriadne dobré     aktívny, iniciatívny, samostatný, zodpovedný, dochvíľny, spoľahlivý            

2 – veľmi dobré                                                                                      drobné výhrady oproti 1  

3 – priemerné                                                                                priemernosť, kolísavé výkony 

4 -postačujúce                     plnenie iba nevyhnutných povinností, potreba pravidelnej kontroly  

5 - nepostačujúce                                                                       nedostatočné plnenie povinností 
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Oblasti hodnotenia:  

1. Pracovný výkon:  

1.1 dodržiava učebné osnovy 

1.2 vzdelávacie ciele sú orientované na žiaka 

1.3 používa variabilné metódy a formy vyučovania  

1.4 používa metódy zamerané na aktívne učenie sa žiakov 

  1.5 dodržiava didaktické zásady  

1.6 prirodzená autorita, dobrá klíma v triede  

1.7 dodržiava pravidlá hodnotenia 

2. Vzťah k žiakovi: 

2.1 rozozná a rešpektuje individualitu žiakov 

2.2 správne žiakov motivuje  

2.3 rozvíja kľúčové kompetencie žiakov 

2.4 rozvíja sociálne zručnosti žiakov  

2.5 podporuje a usmerňuje slabšie prospievajúcich žiakov 

3. Pracovné správanie:  

3.1 plnenie povinností z náplne práce  

3.2 dodržiavanie pracovného poriadku a interných predpisov  

3.3 organizovanie mimoškolských aktivít  

3.4 podieľanie sa na modernizácii školy a inováciách 

3.5 správne vedenie pedagogickej dokumentácie 

3.6 tvorba vlastných učebných pomôcok  

3.7 plánuje vlastný sebarozvoj 

 

 
 
 
 

Kapitola 12. 
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 
 

Vychádzajú zo zamerania školy,  personálnych podmienok, vekovej a kvalifikačnej 

štruktúry zamestnancov a sú každý školský rok podrobne rozpracované v Pláne kontinuálneho 

vzdelávania školy, ktorý tvorí prílohu Plánu práce školy.  

Požiadavky 

V budúcom období budeme preferovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

v nasledovných oblastiach: 

• kvalifikačné štúdium informatiky 

• kvalifikačné štúdium anglický jazyk 

• vykonanie 1. atestácie 
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Kapitola 13. 
Dodatky 

 
 

 

Dodatok  k ŠkVP pre školský rok 2018/2019 

 

Revidované časti materiálno - technické a priestorové podmienky, pôvodný RUP, vlastné 

poznámky, učebné osnovy pôvodného ŠkVP 

                                  

1. Materiálno - technické a priestorové podmienky 

• V priebehu školského roka 2017/2018 bola zmodernizovaná informatická učebňa , 

ktorá bola vybavená 16 novými stanicami Sino – Zero client. 

• Pre výchovnú poradkyňu bola zriadený kabinet v pavilóne B ako samostatná 

miestnosť. 

• Na prácu špeciálnej pedagogičky bol vyčlenený priestor, ktorý v minulosti 

využívala výchovná poradkyňa. 

• Telocvičňa bola vybavená novým náradím a náčiním. 

• Doplnili sa kabinetné zbierky jednotlivých predmetov. 

• Do školského klubu detí boli zakúpené nové pomôcky na činnosť. 

• V areáli školy bolo vybudované stojisko na bicykle. 

• Na evidenciu dochádzky zamestnancov bol spustený do prevádzky elektronický 

dochádzkový systém. 

2. Pôvodný RUP – príloha č. 6 

3. Vlastné poznámky (dodatok)  – príloha č. 1 

4. Učebné osnovy pôvodného ŠkVP – príloha č. 7 

 

 

 
 


