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Základná škola  s materskou 
školou 

Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín 
 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOČ 
Cieľavedomosť – humánnosť – otvorenosť - čestnosť 

Vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ 
  

 Stupeň vzdelania:    ISCED 1, ISCED 2 
 Dĺžka štúdia:                4 roky, 5 rokov 
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 Druh školy:             štátna  
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 Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Kořalníková Mária (nižšie sekundárne vzd.) 
           Kontakty:                             043/5895168, 0907 856 295  
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      V Malatinej  31.8.2008                                           Mgr. Peter Harmat                                                                                           
                                                                        riaditeľ školy 



 

2 

Záznamy o zmenách, inováciách a úpravách v ŠkVP 
 

 

Platnosť 
 

Dátum  Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 
a pod. 

Prerokované 
v RŠ a PR 

 

Platnosť ŠkVP 
 

od  
01.09.2008 

 PP -28.8.2008 
RŠ – 28.8.2008 

 

Revidovanie  
 

 

 

platnosť 
 

01.09.2009 

 

Rámcové učebné plány a učebné osnovy pre 2. 
a 6. ročník  

PP - 28.8.2009 
RŠ – 25.8.2009 

 

platnosť, 
zmena 

01.09.2010 
 

 

Rámcové učebné plány a učebné osnovy pre 3. 
a 7. ročník 
Zavedenie predmetu Etika na I.stupni vo 
všetkých ročníkoch. 
Zavedenie predmetu regionálny dejepis 
v 7.ročníku  

PP - 27.8.2010 
RŠ – 30,8.2010 

 

platnosť 
 

01.05.2011 

 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie 
žiakov základnej školy 
 

 

 

platnosť, 
zmena 
 

01.09.2011 

Rámcové učebné plány a učebné osnovy pre 4. 
a 8. ročník  
Zavedenie predmetu regionálna geografia do 
8.ročníka 

PP – 30.8.2011 
RŠ – 31.8.2011 

 
Od októbra 
2011 

Zapojenie sa do projektu finančného 
vzdelávania Moja família 

 

platnosť 01.09.2012 

Rámcové učebné plány a učebné osnovy pre 
9.ročník, revízia učebných osnov pre všetky 
ročníky  
Zavedenie predmetu regionálna biológia do 
9.ročníka 

PP – 28.8.2012 
RŠ – 30.8.2012 

 
zmena 

01.09.2012 
Úprava rámcových učebných plánov – 
vynechané 0,5 hodinovky, nahradené celými 
hodinami 

PP – 28.8.2012 
RŠ – 30.8.2012 

 
zmena, 
platnosť 

01.09.2013 

Presunutie predmetu regionálna geografia z 8. 
do 9.ročníka a presun rozširujúcej hodiny 
geografie z 9.ročníka do 8.ročníka 
Začiatok platnosti dokumentu: Klasifikačný 
poriadok školy  

PP – 28.8.2013 
RŠ – 30.8.2013 

 
zmena 

01.09.2014 

Revízia učebných osnov pre všetky ročníky  
Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 
1.1. – zapracovanie do osnov a výchovno-
vzdelávacieho procesu 

PP – 28.8.2014 
RŠ – 30.8.2014 
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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 1.1. Charakteristika školy:   

 

Základná škola existuje v Malatinej v súčasnej budove od 1.9.1961. Spojenie 
s materskou školou a prechod na právnu subjektivitu prebehol v roku 2004   . 

Škola je plnoorganizovaná (škola so všetkými ročníkmi), avšak pre malý počet žiakov 
sú v každom školskom roku spojené 2 ročníky na prvom stupni. Zvyčajne sú to triedy 
s najnižším počtom.   

 Súčasťou školy je školský klub detí, zariadenia školského stravovania (školská jedáleň 
a výdajná školská jedáleň) a materská škola. Školský klub detí je umiestnený v jednej z tried 
školy, materská škola sa presťahovala v septembri 2008 do budovy školy a školská jedáleň je 
v samostatnej budove. Pri materskej škole je samostatná výdajňa stravy a jedáleň. Do areálu 
školy patrí aj školské trávnaté ihrisko a trávnaté plochy, ktoré sú využívané na pohyb a pobyt 
detí. 

Škola má priemerne 20 zamestnancov, z toho 13 pedagogických zamestnancov, 1 
vychovávateľka ŠKD a ekonómka, 1 školský špeciálny pedagóg, 1 školník, 1 upratovačka, 3 
pracovníčky školskej jedálne.  

Školu navštevuje priemerne 105 žiakov v základnej škole a 20 až 23 detí v materskej 
škole. Tento počet žiakov je dostačujúci na bežný chod školy. Na druhej strane by škola 
mohla rýchlejšie napredovať pri vyšších stavoch žiakov. Školský klub navštevuje priemerne 
17 – 25 žiakov.   
 
 1.2. Charakteristika žiakov:   

 

Prevažná väčšina  žiakov sú deti z obce Malatiná, niekoľkí žiaci dochádzajú z obcí 
Osádka a Leštiny. Škola sa snaží u všetkých rozvíjať schopnosti, zručnosti, talent, 
pedagógovia sa v zvýšenej miere venujú žiakom s priemernými edukačnými výsledkami.  

V škole sa vzdeláva v každom školskom roku viacero žiakov s individuálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, z ktorých všetci sú začlenení do bežných tried  
s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom.  

 
 1.3. Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor ZŠ má dlhodobo priemerne  14-15 kvalifikovaných pedagógov, ktorí 
zabezpečujú na 1. stupni 100 % a na 2. stupni  80 % odbornosť.  Priemerná veková hranica sa 
pohybuje okolo 42 rokov. Učitelia sa podľa plánu ďalšieho vzdelávania zúčastňujú školení 
podľa záujmu a aprobácií. Všetci prešli programovým vzdelaním IKT, 2 rozšíreným vzdelaním 
etickej výchovy na 1. stupni, 1 učiteľka I. stupňa sa prihlásila na štúdium cudzieho jazyka, 
výchovná poradkyňa 220 hodinovým kurzom.  
 Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sú pedagógovia  poverovaní viacerými 
funkciami, V škole pracuje napr. výchovný poradca, ktorý spolupracuje so žiakmi, učiteľmi 
a rodičmi, školský špeciálny pedagóg pracuje so začlenenými žiakmi v jednotlivých triedach, 
vedúci metodického združenia a predmetových komisií, koordinátor pre enviromentálnu 
výchovu, protidrogovú prevenciu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu. 

Pri pedagogickej práci presadzujeme osobnú zodpovednosť, zainteresovanosť 
a autoritu, ktoré vychádzajú z osobných a profesionálnych kvalít učiteľov. 

Vzhľadom na dlhodobé ciele školy vedenie školy podporuje kontinuálne vzdelávanie 
svojich zamestnancov hlavne v oblastiach rozvoja informačno-komunikačných technológií (a 
ich využívania vo vyučovacom procese), cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk), 
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regionálnej výchovy a špeciálnej pedagogiky. Ďalšie podporované oblasti vedením školy sú 
zamerané na rozšírené vedenie školy – vedúci metodického združenia a predmetových 
komisií a výchovné poradenstvo.  

V školskom klube detí je jedno oddelenie, kde pracuje jedna kvalifikovaná 
vychovávateľka. 
 
 1.4. Prijímanie žiakov na školu: 

 
Do prvého ročníka základnej školy sú prijímaní žiaci po splnení podmienok na začatie 

plnenia povinnej školskej dochádzky stanovených v § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 / školský 
zákon /. 

Zápis žiakov do 1. ročníka prebieha spravidla v januári. Budúcich prvákov privítajú 
žiaci 1.stupňa, zahrajú im divadielko a pani učiteľky sa postupne porozprávajú s každým 
potencionálnym prvákom. Potom deti vyplnia krátky test zameraný na vyjadrovanie, 
domaľovávanie, kreslenie a zručnosť s cieľom zistiť, či nie je potrebný odklad školskej 
dochádzky. Na zápise sú prítomné učiteľky I.stupňa ZŠ, učiteľka z materskej školy, riaditeľ 
školy, výchovný poradca a rodičia.    
         Termín, čas zápisu a potrebné doklady na zapísanie dieťaťa do 1. ročníka sú vo VZN 
obce Malatiná, zverejnené sú aj v budove školy, na informačnej tabuli a webovej stránke. 

O prijatí rozhodne riaditeľ školy do 31.mája, ktorý predchádza školskému roku, 
v ktorom sa začne základné vzdelávanie. 
 O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ 
školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
 Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno žiaka oslobodiť. Riaditeľ školy môže 
rozhodnúť o odklade jej plnenia o jeden školský rok, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť 
a zrelosť, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a písomného 
vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
  
 1.5. Projekty: 

 
Škola sa snaží zapájať do rôznych projektov, ale nie vždy úspešne. V minulosti bola 

škola zapojená do väčších projektov – Otvorená škola (PC), Otvorená škola(šport), Digitálni 
štúrovci a pod. Neúspešne sa pokúšala zapojiť do projektu Premena tradičnej školy na 
modernú z EU. Popri týchto aktivitách sa zapája do menších projektov, ktorými sa prezentuje 
na verejnosti v obci. 
Krátkodobé projekty 

 projekty SME – zamerané na jednotlivé predmety – informatiku, geografiu, občiansku 
náuku, atď ..........vždy podľa ponuky vydavateľstva Pettit Press 

 program skvalitňovania vyučovania cudzích jazykov 

 program informatizácie vyučovania 

 program spolupráce s MŠ 

 program ďalšieho  vzdelávania pedagogických pracovníkov 
Školské projekty 

 Deň holokaustu 

 Deň Zeme 

 Deň vody 

 Deň zdravej výživy 

 Deň školských knižníc 
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 1.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi: 
 

         Škola  je  pre rodičovskú verejnosť otvorená, spolupráca sa nestále prehlbuje a  
rozvíja sa na základe otvorenosti, ústretovosti, vzájomnom rešpekte a dôvere. Chceme veľmi 
intenzívne  spolupracovať s rodičmi, poskytovať im základné a objektívne informácie o škole 
a informovať ich o dosahovaných výsledkoch ich detí. Snažiť sa viac rozvíjať obojstranný tok 
informácií. Pripravujeme pre rodičov kultúrne programy, Deň otvorených dverí, využívame 
ich pomoc pri rôznych akciách školy. 
        Rodičovská rada (ZRPŠ) veľmi aktívne spolupracuje so školou pri organizovaní rôznych 
školských aktivít ako napr.: karneval, mikulášska besiedka, vianočná besiedka, juniáles a pod.  
 
Školské akcie organizované pre obec 

 Vystúpenie k mesiacu úcty k starším 

 Mikuláš 

 Vianočná besiedka 

 Karneval a fašiangy 

 Deň matiek 

 Juniáles 

 Bačovské dni 
Svoje pripomienky, návrhy, sťažnosti na prácu školy môžu rodičia vyjadriť písomne 

alebo ústne prostredníctvom riaditeľa školy a členov rady školy. Rodičia môžu školu 
navštevovať podľa potreby počas vyučovania. 
         Rodičia  a širšia verejnosť si môže vyhľadať aktuálne informácie  o činnosti školy na 
našej webovej stránke www.zsmalatina.edupage.org a na  informačnej tabuli. 
         Škola priebežne spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradňou, políciou, 
ÚPSVaR, centrom voľného času ako aj s obecnými subjektmi – MŠ, OcÚ, SČK a pod. 
         

Rada školy funguje pri ZŠ s MŠ Malatiná od roku 2003. Má 9 členov: 1 pedagogický 
zamestnanec školy, 1 nepedagogický zamestnanec, 2 rodičia za deti zo ZŠ, 1 rodič za deti 
z MŠ, 1 pedagogický zamestnanec z MŠ, 3 delegovaní zástupcovia obce. Rada školy zasadá 
podľa potreby, spravidla 3-4 krát ročne. Zasadnutia vedie predseda, rada školy sa riadi 
štatútom. Na zasadnutia je spravidla pozývaný aj riaditeľ školy.  

Medzi jej hlavné činnosti patrí: vyjadruje sa k návrhu školského vzdelávacieho 
programu a k jeho následnému uskutočňovaniu, schvaľuje výročnú správu o činnosti školy, 
spolupracuje s riaditeľom školy pri smerovaní školy do budúcnosti... 
 
 1.7. Priestorové a MT podmienky školy: 

 
Priestorové podmienky nie sú optimálne. Škole chýba telocvičňa a odborné učebne 

jazykov, technickej výchovy, samostatná multimediálna učebňa s knižnicou.  
Postupne sa však škola renovuje. Po rekonštrukcii kanalizácie a zastrešení celej 

budovy, sa zrekonštruovala elektroinštalácia na poschodí. V roku 2007  boli zrekonštruované 
všetky sociálne zariadenia, pribudli samostatné pre zamestnancov školy. Od septembra 2008 
funguje nová plynová kotolňa, ktorá nahradila starú na tuhé palivo. V roku 2009 boli 
vymenené všetky okná za plastové a vyasfaltované chodníky v areáli školy. V súčasnosti sa 
vypracúva projekt na rekonštrukciu a vytvorenie nových priestorov v podkroví, ktoré sú 
veľmi potrebné pre ďalšiu činnosť školy.  

Od šk. roku 2008/09 je v budove školy aj materská škola. Postupne boli pre MŠ 
zrekonštruované 2 triedy, pribudla výdajňa jedál pre MŠ a jedáleň.  

http://www.zsmalatina.edupage.org/
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Materiálno technické podmienky sú dobré. Vybavenie výpočtovou technikou je 
postačujúce, vzhľadom na počet žiakov v triedach, postupne sa však bude dopĺňať, učebné 
pomôcky sa pravidelne dopĺňajú.    

Odpočinková činnosť žiakov je zabezpečená dostatočným pohybom žiakov na 
chodbách a za priaznivého počasia pred budovou školy. 

 
 1.8. Škola ako životný priestor: 

 
Aby sa žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci cítili v škole čo najpríjemnejšie, 

kladieme dôraz na  upravené a estetické prostredie tried, chodieb, obnovu nábytku, 
inventáru, úpravu kabinetov, priestorov pre prácu pedagógov a oddychové zóny pre žiakov, 
budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi, učiteľmi. 

Chodby a triedy sú nanovo vymaľované. Triedy materskej školy sú vymaľované 
rôznymi rozprávkovými postavičkami. Všetky priestory sú o vyhovujúcom hygienickom stave. 
Na chodbách je výzdoba z vyrezávaného dreva zachytávajúca prvky regiónu Malatinej. 
Atmosféru dopĺňajú rôzne predmety používané v obci. 

Sociálne zariadenia sú po úplnej rekonštrukcii a sú na veľmi vysokej úrovni, vybavené 
sú aj sprchami a WC pre invalidov. Pribudli aj WC pre zamestnancov školy. 

Postupne školu dopĺňame informačnými tabuľami. 
  

 1.9. Podmienky pre zaistenie BOZP:     
 
Škola má vlastného autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý vykonáva 

pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrane zdravia, požiarnej ochrany, organizuje pre 
zamestnancov školy pravidelné školenia BOZP. Zabezpečuje, aby priestory školy boli pre 
všetkých čo najmenej rizikové. Žiaci sú tiež na triednických hodinách pravidelne poučovaní 
o bezpečnom správaní sa v škole. 

V škole nebol už niekoľko rokov vážnejší úraz s trvalými následkami. Drobné úrazy sa 
stávajú na hodinách telesnej výchovy.  
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU (ŠkVP) - CHOČ 

 
Motto: 

 
"Ak sa učíš preto, aby si si zapamätal, zabudneš. 
Ak sa učíš preto, aby si porozumel, zapamätáš si." 

 
Čínske príslovie 

 
 2.1. SWOT analýza školy 

 
VNÚTORNÉ PROSTREDIE ŠKOLY 

SILNÉ STRÁNKY 

 Škola „rodinného typu“ učitelia poznajú 
žiakov po menách 

 Spolupráca s rodičmi pri školských akciách 

 Tradície regionálnej výchovy 

 Domáce (rodinné prostredie), individuálny 
prístup k žiakovi, nižšie počty žiakov v 
triedach 

 Zdokonaľovanie vybavenosti školy, 
modernizácia vyučovania 

 Ochota pracovať s integrovanými žiakmi, 
pomoc špeciálneho pedagóga pri práci 
s int.žiakmi  

 Rešpektovanie osobnosti žiaka a možnosti 
jeho osobného rastu 

 Rôznorodosť  krúžkov, bohatá ponuka 
a takmer 100% zapojenosť žiakov 

 Súdržný kolektív, (menej pedagógov – lepšie 
vzťahy), uplatňovanie demokratických 
princípov vedenie-kolektív, úsilie 
o modernizáciu 

 Otvorenosť učiteľov k zmenám, novým 
technológiám a metódam vo vyučovacom 
procese 

 Reprezentácia školy, vysoká účasť na 
súťažiach vzhľadom na počet žiakov 

 Bohaté kultúrne podujatia školy a ich úroveň 

 Posilňovanie počítačovej gramotnosti 

 Úspešné zaradenie žiakov po skončení ZŠ na 
stredné školy 

 Pravidelný plavecký výcvik 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatok priestorov (odborné učebne, 
ŠKD, ŠJ, telocvičňa) 

 Vzdialenosť od okresného mesta 

 Veľké percento žiakov s rôznymi poruchami 
učenia, správania, veľký počet integrovaných 
žiakov 

 Slabá spolupráca s rodičmi 

 Spájanie ročníkov na I.stupni ZŠ 

 Komunikácia s rodičmi – niekedy 
neobjektívne hodnotenie svojho dieťaťa 

 Slabé zapájanie sa do súťaží 

 Neupravené ihrisko pri škole 

ŠANCE (PRÍLEŽITOSTI) 

 Spolupráca s obecným úradom, vytvorenie 
priestoru na prezentáciu 

 Prekonanie bariéry v komunikácii so 
susednými obcami (získavanie nových žiakov) 

 Podujatia v obci 

 Vzťah RŠ – zriaďovateľ 

 Zapájanie sa do projektov podporujúcich 

OHROZENIA (RIZIKÁ) 

 Znižujúca sa populácia, počet žiakov 

 Vzdialenosť od mesta (málo kultúrnych 
príležitostí) 

 Finančné podmienky 

 Motivovanosť na okresných súťažiach 

 Slabšia starostlivosť o dieťa zo strany rodičov 
(vyučovanie) 
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modernizáciu 

 Medzinárodné projekty s využitím jazykov  

 Prírodné prostredie – možnosť 
environmentálnej výchovy 

 Obohacovanie kultúrneho života v obci 

 Pestovanie hrdosti na folklórne a duchovné 
tradície rodnej obce  

 Oživovanie ľudových zvykov a tradícií v rámci 
regionálnej výchovy 

 Kreativita učiteľov 
 

 Ponocovanie detí (diskotéky) 

 Slabé ohodnotenie pedagogických 
pracovníkov 

VONKAJŠIE PROSTREDIE ŠKOLY 

 
 
 2.2. Ciele výchovy a vzdelávania: 

 
CIEĽ ŠKOLY: 
 

 Učíme sa pre život prostredníctvom vzdelávania na základnej škole. 
 

Základnou úlohou ZŠ je vzdelanie a výchova žiakov. Naučiť našich žiakov vnímať vzdelanie 

ako hodnotu, ktorá úzko súvisí s kvalitou jeho života. Žiakov chceme vychovať ako osobnosti, 

ktoré sa budú správne orientovať v živote a nájdu si primerané povolanie a tým sa stanú 

plnohodnotnými členmi tejto spoločnosti. 

 
Základnými zdrojmi a meradlami hodnôt vo výchove a vzdelávaní žiakov našej ZŠ sú 

štyri základné princípy: 

CHOČ 
Cieľavedomosť – humánnosť – otvorenosť - čestnosť 

 
Cieľavedomosť – vzdelávacia oblasť žiakov a učiteľov, osvojenie si motta vzdel. programu  

"Ak sa učíš preto, aby si si zapamätal, zabudneš. Ak sa učíš preto, aby si porozumel, 
zapamätáš si." 

Humánnosť – pozitívne pôsobenie na výchovnú oblasť, vytvorenie priestoru a možností pre 
skvalitnenie medziľudských a partnerských vzťahov v škole: učiteľ – žiak, žiak - žiak 
Otvorenosť – dlhodobo zapájať rodičov do formovania, smerovania a práce školy, otvoriť 
školu verejnosti a vytvárať vzťahy medzi školou, rodičmi a verejnosťou na základe 
partnerstva, vytvorenie žiackeho parlamentu a jeho pomoc pri riadení školy 
Čestnosť – alebo aj férovosť, poctivosť.  Byť čestný znamená žiť v pravde. Učíme deti 
čestnosti, pretože z nich chceme mať bezúhonné osobnosti, ktoré neklamú, nepodvádzajú, 
nekradnú.  
 
Podrobnejšie rozpracované ciele: 

1. na 1. stupeň zaviesť prvky regionálnej výchovy – nadväzujúce na tradície školy a 
obce 

2. zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch 
3. orientovať sa na informačno-komunikačné technológie 
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4. zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami tak, aby sa čo najefektívnejšie dokázali začleniť do výchovno-
vzdelávacieho procesu a do života v spoločnosti 

5. v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 
a slobodných ľudí 

6. pripraviť žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo 
myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy 

7. rozvíjať kľúčové spôsobilosti - získavať potrebné vedomosti a zručnosti a správne ich 
používať  

8. viesť žiakov ku komunikatívnosti, flexibilnosti, tvorivosti, aby vedeli si vyhľadávať 
informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod.  

9. podporovať spoluúčasť žiakov na riadení školy 
10. poskytovať žiakom priestor rozhodovať o aktivitách školy 
11. dať každému žiakovi šancu aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech 
12. vytvoriť dobrý tím v triede, klásť dôraz na rozvíjanie sebapoznávania 

a  sebahodnotenia  žiaka 
13. posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, 
14. skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí 
15. zaviesť nové formy a metódy práce.  

 
 2.3. Zameranie školy a stupeň vzdelania: 

Náš ŠkVP je zameraný na: 
 podporu vzdelávania v oblasti cudzích jazykov - každý žiak, ktorý dokončí školskú 

dochádzku by mal ovládať jeden cudzí jazyk a od 6.ročníka sa venovať základom 
ďalšieho cudzieho jazyka 

 zvýšenie gramotnosti žiakov v oblasti informačno-komunikačných technológií 
(IKT) v našej škole ako požiadavku potrieb spoločnosti 

 začlenenie regionálnej výchovy do osnov základnej školy ako súčasť tradícií na 
škole 

 začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných 
tried ZŠ 

 podporovanie zdravého, učiaceho sa, tvorivého žiaka, na vytváranie priestoru pre 
ich sebarealizáciu a rozvoj prirodzeného nadania 

 umožnenie žiakovi aby mal pocit úspešnosti aspoň v niektorom predmete 
 budovanie partnerského vzťahu medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi 
 demokratické riadenie školy - žiaci majú možnosť vyjadrovať sa a aktívne sa 

zapájať do činnosti školy prostredníctvom školského parlamentu 
 preferovanie zdravého spôsobu života, na pravidelné športovanie a pohyb 
 
Náš  program  je založený na tvorivom myslení žiakov, snahe naučiť ich pracovať 

s informáciami. Žiaci by sa mali naučiť pracovať od 1. ročníka v tímoch, dokázali rešpektovať 
prácu druhých, prevzali na seba zodpovednosť za ostatných. 

Zároveň sa chceme zamerať na efektívnejší spôsob spolupráce školy a rodiny, na 
podporu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov zameraného na prehlbovanie 
odborných vedomostí, na oblasť špeciálnej pedagogiky a pedagogickej diagnostiky   
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STUPNE VZDELANIA 
ISCED 1  Primárne vzdelanie – dĺžka štúdia 4 roky 

1. Stupeň základnej školy (1.-4.ročník)  
ISCED 2  Nižšie sekundárne vzdelanie – dĺžka štúdia 5 rokovy 

2. Stupeň základnej školy (5.-9.ročník) 

       
Dosiahnutý stupeň vzdelania a doklad o jeho získaní 
Úspešným absolvovaním posledného ročníka prvého stupňa základnej školy získa žiak 
primárne vzdelanie. Rozhodujúce je, že žiak zvládol látku predpísanú školským vzdelávacím 
programom pre stupeň ISCED 1. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.  
Úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy získa žiak nižšie sekundárne 
vzdelanie; dokladom o tomto vzdelaní je vysvedčenie s doložkou. Ukončením vzdelávania na 
úrovni ISCED 2 splní žiak podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom 
sekundárnom stupni (ISCED 3), v priebehu ktorého ukončuje povinnú školskú dochádzku 
 
 2.4. Profil absolventa: 
 
Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole a: 

 primerane hovorí dvoma svetovými jazykmi 

 je počítačovo gramotný 

 je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií 

 vie formovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať sa súvisle a 
kultivovane 

 aplikuje svoje poznatky do každodenného života 

 je schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,  

 je schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti,  

 je schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie,  

 vie uzatvárať kompromisy,  

 uznáva spoločenské normy a pravidlá, 

 osvojí si metódy štúdia a práce s textom, informáciami, 

 pozná metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutuje  o 
prírodovedných otázkach,  

 má schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,  

 má schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s 
vedomosťami zo všeobecných dejín,  

 dobre ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a 
ústneho vyjadrovania, 

 má schopnosť vnímať umenie, snaží sa porozumieť mu a chrániť umelecké 
prejavy, 

 formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, vyjadruje sa súvisle a kultivovane 

 uctieva naše tradície, kultúrne a historické dedičstvo, 

 je  si vedomý svojich kvalít , 

 je pripravený uplatniť sa v zamestnaní, 

 vie svoje práva a povinnosti,  

 je zodpovedný za svoj život.  
  vytvára empatické a prosociálne prostredie 
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 2.5.  Kľúčové kompetencie 

 
Kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sú  komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a 
hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, 
dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa 
rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, 
občianskom, rodinnom a osobnom živote. 
Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti 
a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a 
hodnotu počas celého života. Nezostávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť 
neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej 
flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj 
neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania. 
Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú 
nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu 
vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných 
rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. 

 
Ide o súhrn vedomostí, spôsobilostí, skúseností, zručností, schopností, postojov 

a hodnôt.  
Absolvent školy má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 
 

(a) Kognitívne kompetencie a funkčné kompetencie (spôsobilosti) 

 používať informácie a pracovať s nimi 

 riešiť problémy 

 používať kritické myslenie a vedieť vyjadriť svoj názor 

 využívať kreativitu 

 učiť sa učiť 

 používať efektívne pracovné metódy 

 uplatňovať logické operácie 

 používať informačno-komunikačné technológie 

 čítať s porozumením a rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám 

 vyjadrovať sa písomne 

 funkčne využívať matematické poznatky a zručnosti v živote 
(b) Osobnostné kompetencie 

 vytvárať vlastnú identitu a uvedomovať si ju (sebareflexia a sebauvedomenie) 

 zodpovedne sa rozhodovať a cieľavedome riadiť vlastný život (organizovať 
a sebaregulovať) 

 byť zvedavý – mať chuť poznávať 

 prejavovať a zvládať emócie 
(c) Sociálne kompetencie 

 spolupracovať s druhými 

 budovať vzťahy s druhými 

 aktívne tvoriť a ochraňovať životné prostredie 

 kooperatívne riešiť problémy 
 komunikačné kompetencie 

 optimálne komunikovať (vhodná forma i obsah) 

 neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu 
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 aktívne počúvať 

 poskytovať vecnú spätnú väzbu 
občianske kompetencie 

 byť zodpovedný vo svojom konaní 

 zaujímať sa o verejné veci 

 rešpektovať ľudské práva 
kultúrne kompetencie 

 vnímať kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči 

 rozumieť symbolom, ktoré sú obvyklé v našej kultúre 

 poznať zvuky – hudobné motívy našej kultúry 

 vedieť interpretovať pohyb a iné signály ľudského tela charakteristické pre našu 
kultúrnu tradíciu 

 poznať a akceptovať kultúrnu rôznorodosť a národné, národnostné, etnické odlišnosti 
 
 

 2.4. Pedagogické stratégie: 
 

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, samostatné a tímové 
projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. 
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.  
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností. 
Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 
Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je zapracovaná do všetkých predmetov, 

hlavne prírodovedných.  
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I 

napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu 
a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia 
pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho 
do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich 
cieľavedomé zvládanie učiva. 

Dôležitým  bodom je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, 
najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Škola na začiatku roka vyhlási ročníkový projekt a na konci školského roka bude 
ročníková konferencia, na ktorej budú najlepšie práce prezentované. Žiaci sú motivovaní 
pripraviť si čo najlepšie práce, aby boli ohodnotení . 
 
 
 2.5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so ŠVVP: 

 
Škola vytvára priestor pre rozvíjanie osobnosti každého žiaka. V spolupráci s školským 

špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom a pedagogicko-psychologickou poradňou 
v Dolnom Kubíne sa skvalitňuje práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  
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Žiaci s vážnejšími poruchami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací 
program, na ktorého tvorbe sa podieľajú vyučujúci jednotlivých predmetov v spolupráci so 
špeciálnym pedagógom. Tento program redukuje obsah učiva a upravuje hodnotenie týchto 
žiakov. S programom sú oboznámení rodičia žiaka, komisia na posúdenie jeho účinnosti a 
správnosti zasadá na začiatku a na konci školského roka. Na záver šk. roka komisia zložená 
s riaditeľa školy, špeciálneho poradcu, výchovného poradcu a konkrétnych učiteľov hodnotí 
posun vo vzdelávaní uvedených žiakov. Hodnotenie je v prítomnosti zákonného zástupcu. Po 
ňom komisia odporučí, prípadne neodporučí, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno- 
vzdelávacieho plánu na nastávajúci školský rok. 
 
 2.6. Začlenenie prierezových tém: (tabuľka) 

 
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu. Podrobné využitie je 
uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Tabuľka sumarizuje všetky 
prierezové témy. 
 

ISCED 1 (primárne vzdelávanie – 1.,2.,3.,4. ročník) 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ (OSR) v každom predmete 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA (ENV) prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk 

a literatúra, výtvarná výchova, pracovné 
vyučovanie, matematika 

MEDIÁLNA VÝCHOVA (MV) v každom predmete 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA (MKV) regionálna výchova, výtvarná výchova, 

slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda  
DOPRAVNÁ VÝCHOVA (DV) prírodoveda, telesná výchova, vlastiveda, 

pracovné vyučovanie, didaktické hry 
OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA (OŽZ) prírodoveda, telesná výchova, didaktické 

hry  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI (TPPZ) v  každom predmete 

 

ISCED 2 (nižšie sekundárne vzdelávanie – 5.,6.,7.,8.,9. ročník)  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ (OSR) v každom predmete 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA (ENV) geografia, matematika,  slovenský jazyk 

a literatúra,  výtvarná výchova, občianska 
výchova, biológia, chémia, nemecký jazyk, 
fyzika 

MEDIÁLNA VÝCHOVA (MV) slovenský jazyk a literatúra, dejepis, 
občianska náuka, informatika, geografia 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA (MKV) dejepis, občianska náuka, geografia, 
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, 
výtvarná výchova, hudobná výchova  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA (DV) kurz pre žiakov II. stupňa 
OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA (OŽZ) biológia, telesná výchova, účelové cvičenie  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI (TPPZ) v  každom predmete 

 
 
Od 1.9.2014 bude do všetkých predmetov začlenený Národný štandard finančnej 
gramotnosti verzia 1.1. 
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2.6.1. Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa 
celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti 
postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene 
rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom 
živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a 
tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť 
svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej 
sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 
 porozumel sebe a iným; 

 optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií; 

 uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej; 

 osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce; 

 nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 

spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce; 

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych 

situácií; 

 rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov; 

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom živote. 

Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 
Organizujeme rôzne aktivity: žiacku diskotéku, imatrikuláciu, karneval, jesenná diskotéka, 
Vianočnú akadémiu, Deň matiek, Noc s Andersenom, Juniáles, Gumičkovanie, Deň úcty 
k starším, Každoročne prebiehajú triednické „párty“, pozývame rodičov na tr. hodinu, kde 
s nimi vyrábame rôzne výrobky. V decembri uskutočňujeme Deň remesiel – spoločné 
výrobky žiakov a ich predvádzanie na trhu pred rodičmi. Zapájame do Detského činu roka. 
Pripomíname si Deň boja proti AIDS, Deň narcisov, Deň boja proti rasizmu, organizujeme 
besedy s pracovníkmi Polície, Oravskej knižnice, CPPPaP (prevencia proti sociálno-
patologickým javom - šikanovanie, agresivita, návykové látky, drogy), besedy so starostom 
obce – sociálny život v obci a spolunažívanie, život v obci, komunálne voľby.  
 
Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 
Zapájame sa do programu Čas premien (program o dospievaní), organizujeme besedy – „Z 
húsenice motýľom“ a „Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu“, pripravujeme Deň matiek, 
športové popoludnie s rodičmi „Deti rodičom, rodičia deťom“, v spolupráci s OcÚ Malatiná 
programovo zabezpečujeme „Vítanie detí do života“, vytvárame na hodinách prvouky, 
dejepisu rodostromy, rodokmene a pod. 
 
2.6.2. Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova sa na 1. Stupni ZŠ ako prierezová téma prelína všetkými 
predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, 
etickou výchovou. Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane 
a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. 
Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 
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človeka, organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj 
zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a 
vhodnými) činnosťami - chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak: 
 osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

organizmy a ich životné prostredie; 
 rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody; 
 rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia; 
 poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

životného prostredia; 
 podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia; 
 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje 

životné prostredie. 
Environmentálna výchova na 2. stupni ZŠ umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, 

postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo 
udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 
človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, 
ekonomické a sociálne. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 
 rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a 

ich životné prostredie; 
 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; 
 poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa 

na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 
širšieho okolia (školy, obce...); 

 získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 
dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach; 

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu; 
 šetrne sa správal k prírodným zdrojom; 
 aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia. 

 
Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 
 

Každoročne si pripomíname Deň Zeme, žiaci poupratujú okolie školy, v spolupráci s OcÚ 
vyčistia aj obec, vytvárajú rôzne ekoplagáty a pod.,  organizujeme besedy s ochranármi, 
Zapojili sme sa do projektov , Recyklohry SME v školách Zbierame baterky, , Voda pre život, 
život pre vodu (v spolupráci s Nadáciou Kvapka), Stromy poznania, Strom života, na deň 
stromov sadia žiaci stromčeky v areáli školy, ale ja doma. Takisto každoročne organizujeme 
zber papiera, žiaci sa učia triediť aj bežný odpad, ktorý „vyprodukujú“ priamo v škole, na VYV 
učíme žiakov vytvárať diela z recyklovaného materiálu 
 
2.6.3. Mediálna výchova 

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu 
detí. Stali sa integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv.  

Hlavným cieľom Mediálnej výchovy na 1.stupni ZŠ je položiť základy mediálnej 
gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, 
hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom 
príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom svete, osvojenie si stratégií 
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a bezpečného prístupu 
pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni 
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je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti 
na ich spracovanie. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak: 

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti; 

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov; 

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov; 

 nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií. 

Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova na 2.stupni ZŠ je rozvoj (postupné 
zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov - schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, 
hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. 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. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak: 
 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti; 

 nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá 
využíval zmysluplne; 

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov; 

 získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 
spracovanú realitu; 

 osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 
vlastných mediálnych produktov. 
 

Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 

Organizujeme Noc s Andersenom, odoberáme a pracujeme s detskými časopismi, máme 
vlastný školský časopis ÚLET, ktorý tvoria žiaci školy, v škole pracujú krúžky – fotografický 
a kinematografický, zapojili sme sa do projektu SCHOOL DANCE a MÁME RADI SLOVENSKO,  
projekty SME v škole 
 
2.6.4. 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 dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne 
komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať 
také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť 
ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 
 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti; 
 spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; 
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 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu; 
 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

 
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 žiaci 
naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi dokážu konštruktívne 
komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii tejto témy sa odporúča využívať také didaktické 
postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať 
ich a tiež rešpektovať ľudské práva. 

S prierezovou témou Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna výchova a 
tradičná ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným 
hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie tradícií je základom 
kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa 
prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie 
týchto tém sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Regionálna výchova a 
tradičná ľudová kultúra sa môže realizovať ako súčasť učebných predmetov - výtvarná 
výchova, hudobná výchova a etická výchova, dejepis a geografia alebo prostredníctvom 
voliteľných predmetov, ako napr. regionálna výchova, regionálny dejepis a podobne. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 
 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti; 
 spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; 
 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu; 
 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí; 
 mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu. 

 
Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 

Organizujeme pre žiakov divadelné predstavenia a výchovné koncerty, exkurzie do 
katolíckeho aj evanjelického artikulárneho kostola, zapájame sa do výtvarných súťaží, do 
Európskeho dňa jazykov, do súťaže Ľudské práva očami detí, do súťaže Unicefu – Škola 
v krabici, pripomíname si Deň Unicefu,  organizujeme školskú športovú olympiádu, 
regionálnu výchovu máme začlenenú ako samostatný predmet na I. a II. stupni atď.  

 

2.6.5. Ochrana života a zdravia 

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho 
zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických 
poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia 
a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov 
zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a 
nepredvídateľných situáciách. 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. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 
 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; 
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 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; 
 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; 
 vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci; 
 osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; 
 rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa na druhom 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. 

Zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a 
života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických 
poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a 
života. Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané 
na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných 
situáciách. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 
 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; 
 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; 
 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; 
 vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 
 mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách; 
 orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. 

 

Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 

Organizujeme besedy s pracovníkmi RÚVZ, Polície, výstavy ovocia a zeleniny, odoberáme 
„Školské ovocie“, pripomíname si Deň zdravej výživy (žiaci robia ovocné šaláty), Deň vody, 
Medzinárodný deň mlieka (spolupracujeme s Oravamilk Leštiny), Týždeň boja proti drogám, 
zapájame sa do športových súťaží napr. Coca Cola Cup, volejbal, vybíjaná, floorball a pod., 
organizujeme plavecký výcvik v ročníkoch 1.-4., rôzne športové podujatia na škole a krúžky, 
Farebný týždeň, Didaktické hry v prírode – primárne vzdelávanie, Účelové cvičenie – nižšie 
sekundárne vzdelávanie. 

 

2.6.6. Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou 
témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a 
hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho 
regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a 
postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova6 7 a ľudová kultúra 
má potenciál byť súčasťou obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, 
prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej 
výchovy a etickej výchovy, alebo 

n 
sa môže realizovať prostredníctvom voliteľného vyučovacieho predmetu . Vhodnými 
formami sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Vlastná realizácia 
prierezovej témy si vyžaduje zmeny aj v procesuálnej zložke výchovy a vzdelávania - vo 
vyučovacích metódach a organizačných formách. 
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Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 
 rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu; 
 vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine; 
 rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. 

 
Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 

Regionálna výchova je ako samostatný predmet na I. aj II.stupni ZŠ, pri škole pracuje 
folklórny súbor SKALKA, v obci zabezpečujeme kultúrny program k Juniálesu, Fašiangom 
(karneval, praženica), vynášanie Moreny, prezentujeme vianočné zvyky, Jarmok remesiel 
(rodičia, učitelia, žiaci), dotvárame imidž školy ako regionálnej školy s dlhou tradíciou, sme 
v sieti regionálnych škôl a aktívne tam pracujú učitelia, aj žiaci atď..  
Zapájanie žiakov do súťaží, napr. účasť na recitačných súťažiach - Hviezdoslavov Kubín, účasť 
na literárnych súťažiach Päť slov a do rôznych výtvarných sú a í. 
 
 
2.6.7. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Zámerom Dopravnej výchovy - výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je 
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. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 

 pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 
záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni, osvojil si zásady, 
nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej premávke 
(chôdza, jazda na bicykli...); 

 pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 
premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla; 

 uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky. 

 
Realizácia v ZŠ s MŠ Malatiná: 
Organizujeme besedy s príslušníkmi PZ OR v Dolnom Kubíne (aj praktické ukážky ich práce), 
kurz dopravnej výchovy v spolupráci s Policajným zborom v D. Kubíne, chodíme na dopravné 
ihrisko do Dolného Kubína, v rámci účelového cvičenia žiaci plnia disciplíny zamerané na 
dopravnú výchovu, atď.. 
 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa plnia aj úlohy národných programov, 
ktoré sú súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov a sú rozpracované v časovo-
tematických plánoch. 

- Národný program prevencie obezity, 
- Národný program duševného zdravia, 
- Národný program boja proti obchodovania s ľuďmi, 
- Národný program podpory zdravia a zdravého životného štýlu, 
- Národný program globálneho rozvojového vzdelávania, 
- Národný plán výchovy k ľudským právam, 
- Národný štandard finančnej gramotnosti  
- Stratégia prevencie kriminality 
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3. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 
 
 3.1. 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. Hodnotenie je pre žiaka mimoriadne 
významné a rovnako žiaci aj rodičia mu pripisujú dôležitosť, nakoľko klasifikácia je 
rozhodujúca pri ďalšom smerovaní odborného rastu každého žiaka. Pre učiteľa je to jedna 
z najnáročnejších činností v pedagogickom procese. Preto pri hodnotení budeme dbať na to, 
aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 
budeme sledovať vývoj žiaka, jeho pokrok vo vzdelávaní a zároveň využijeme hodnotenie na 
motiváciu žiakov k aktívnemu učeniu. Uvedomujeme si, že maximálna objektivita v procese 
hodnotenia prispieva k utváraniu pozitívnej učebnej klímy, vytvára dobré vzťahy medzi 
žiakmi, ale aj medzi žiakom a učiteľom. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon. 

Klasifikačný poriadok je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje a zjednocuje 
všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov na Základnej škole s materskou školou, 
Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín. Je prístupný na www.zsmalatina.edupage.org ako aj 
v zborovni školy. Žiaci sú s ním oboznámení na začiatku školského roka.  Je rozpracovaný 
podrobne a konkrétne na jednotlivé predmety. Základné ustanovenia sú: 
 
1. Všeobecné pravidlá  

1) Žiakov v ZŠ s MŠ, Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín hodnotíme a klasifikujeme 
v súlade s nasledovnými dokumentmi: 

a) Všeobecne platné pokyny: 
- Školský zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 
- Metodický pokyn č. 22/2011 č.:2011-3121/12824:4-921 a prílohy č. 2 – 

Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v 
základnej škole 

b) Vnútorné kritériá na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ktoré sú súčasťou 
tohto Klasifikačného poriadku 

c) Pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre 
konkrétneho žiaka. 

        Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením uplatňujeme 
ustanovenie §55 ods. 4 Školského zákona a vychádzame z odporúčaní príslušného 
poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného štátneho vzdelávacieho 
programu – časť vzdelávací program pre žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením. 

http://www.zsmalatina.edupage.org/
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2) So systémom hodnotenia sú oboznámení: 

 pedagogickí a odborní zamestnanci na zasadnutí PR 

 všetci žiaci školy na triednickej hodine sú oboznámení so všeobecnými 
pravidlami      hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania, na prvej 
vyučovacej hodine každého     vyučovacieho predmetu budú žiaci oboznámení 
s pravidlami hodnotenia a klasifikácie príslušným vyučujúcim 

 rodičia na plenárnej schôdzi rodičov a podľa potreby a záujmu rodičov aj 
individuálne  v rámci dohodnutých konzultácií  

3) Dokument je umiestnený v počítači na prízemí hlavnej budovy školy, vytlačený je 
zverejnený v zborovni školy, takisto na www stránke školy 

4) Ku klasifikačnému poriadku sa môžu vyjadriť: 

 pedagogickí a odborní zamestnanci prostredníctvom metodických orgánov 

 rodičia na zasadnutí Rodičovskej rady a to prostredníctvom triednych 
dôverníkov 

 zároveň sa k nemu môžu vyjadriť aj žiaci cestou Žiackeho parlamentu. 
Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade. 

5) Cieľom interného predpisu je usmerniť postup pedagogických zamestnancov pri 
hodnotení a klasifikácii žiakov na základe príslušných právnych predpisov platných v 
čase ich vydania. Systémom hodnotenia sa riadia záväzne všetci pedagogickí 
zamestnanci. 
 

3. Zásady hodnotenia a klasifikácia žiaka 

1) Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá  
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

2) Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 
klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích 
predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v 
pedagogickej rade. 

3) Zásady hodnotenia a klasifikácie sa vzťahujú na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-
vzdelávacích výsledkov v študijných predmetoch, správaní, klasifikáciu celkového 
prospechu žiaka, ukladaní výchovných opatrení, určovaní postupu do vyššieho 
ročníka, klasifikácie žiaka s vývinovými poruchami učenia. 

4) 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. 

5) Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti 
žiaka. 

6) V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 
žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a správa sa voči žiakovi humánne. 

7) Pri hodnotení  výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 
a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 
b) požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 
c) učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

8) Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými 
osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach: 

a) komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti, 
b)  čitateľskej gramotnosti, 
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c) jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, 
v cudzích jazykoch, 

d) digitálnych kompetencií, 
e) matematickej gramotnosti a prírodných vied, 
f) sociálnych kompetencií, 
g) multikultúrnych kompetencií, 
h) manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach, 
i) umeleckých a psychomotorických schopností, analýzy problémov 

a schopnosti ich riešenia, 
j) osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, 

priateľstvo, 
k) kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia 

a životného prostredia a etických princípov. 
9) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 
a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 
b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie, 
c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) 

a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, 
denníky, projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, 
portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 
e) 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, 

f) rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 
10) Vo výchovno-vzdelávacom procese učitelia uskutočňujú priebežné a súhrnné 

hodnotenie. 
a) Priebežné hodnotenie uplatňujeme pri hodnotení čiastkových výsledkov a 

prejavov žiaka a má hlavne motivačný charakter. Pri priebežnom hodnotení 
učitelia zohľadňujú individuálne osobitosti žiakov, prihliadajú na ich 
momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť, na celkový zdravotný stav 
žiakov, aj nato, že žiaci mohli v priebehu klasifikačného obdobia zakolísať v 
učebných výkonoch aj pre inú indispozíciu. 

b) Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  
uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má 
čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov 
v danom vyučovacom predmete. 
Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita 
vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, 
pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia.  

      Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. 
11) Vyučujúci jednotlivých predmetov budú informovať triednych učiteľov  o stave 

hodnotenia žiakov príslušnej triedy. Upozornia najmä na prípady zaostávania 
prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní. Triedni učitelia predložia súhrnnú 
informáciu o hodnotení žiakov svojej triedy na zasadnutí PR a v prípade 
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mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne 
preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informujú zákonného zástupcu žiaka. 

12) Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ konkrétneho 
predmetu. Hodnotí podľa kritérií uvedených v tomto dokumente, s ktorými zoznámi 
žiakov preukázateľným spôsobom na začiatku školského roka. 

13) Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 
hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok 
ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností 
oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

14) Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii a hodnotení žiaka v elektronickej žiackej 
knižke a v žiackej knižke, ktorú je žiak povinný predložiť učiteľovi k zápisu známky 
alebo slovného hodnotenia. Učiteľ nezodpovedá za to, ak žiak nepredloží žiacku 
knižku k zápisu klasifikácie alebo hodnotenia.  Hodnotenie zapíše dodatočne na 
požiadanie žiaka. Prípady častého zabúdania žiackej knižky oznámi vyučujúci 
triednemu učiteľovi a ten následne upovedomí zákonných zástupcov žiaka. 

15) V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, 
aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací 
proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka. 
Zákonní zástupcovia majú možnosť informovať sa o prospechu a správaní svojho 
dieťaťa osobne po vzájomnej dohode s vyučujúcim v mimovyučovacom čase, 
prípadne v čase plánovaných rodičovských konzultácií. 

16) Žiak je skúšaný ústne, písomne alebo prakticky v polročnom hodnotiacom období 
najmenej dvakrát z predmetu, ktorý sa vyučuje 1-2 hod. týždenne a najmenej trikrát 
z predmetu, ktorý sa vyučuje 3 a viac hodín v týždni. V polročnom hodnotiacom 
období musí byť aspoň jedna skúška ústna pred triedou, s výnimkou žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

17) Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 
Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné 
práce archivuje do konca príslušného školského roka. V spolupráci so žiakom 
a triednym učiteľom rozhodne o tom, ktoré práce budú zaradené do portfólia žiaka. 

18) Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, 
prekonzultuje a naplánuje s triednym učiteľom. V jednom dni môže žiak robiť len 
jednu skúšku uvedeného charakteru. 

19) Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 
a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, 
b) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické 

práce, praktické práce, pohybové činnosti, 
20) Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne je možné na základe rozhodnutia riaditeľa 

školy po prerokovaní v PR pre závažné objektívne príčiny, ktorými sú najmä zdravotné 
dôvody. Žiak môže byť klasifikovaný v náhradnom termíne, ak v predmete, ktorý sa 
vyučuje 1 hodinu týždenne vymešká 30% odučených hodín a v predmetoch s vyššou 
týždennou časovou dotáciou 50% odučených hodín aj z iných ako zdravotných 
dôvodov. 

 
4. Klasifikácia a stupne hodnotenia prospechu 
 

Klasifikujú sa : VŠETKY PREDMETY 
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Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 
 

1 – výborný,    2 – chválitebný,    3 – dobrý,    4 – dostatočný,    5–nedostatočný. 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žiak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti ucelene, presne 
a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené poznatky a 
schopnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a 
zákonitostí. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Účelne si 
organizuje vlastnú prácu. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť, 
originalita a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický 
prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nedostatkami. 
Dokáže pracovať s informáciami a spolupracovať s ostatnými. Je schopný samostatne 
študovať vhodné texty – dokáže sa učiť. 
Stupeň 2 (chválitebný) 
Žiak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti v podstate ucelene, 
presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. 
Samostatne a produktívne alebo na základe menších podnetov zo strany učiteľa uplatňuje 
osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a 
hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, 
niekedy originalita. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický 
prejav je estetický, bez väčších nepresností. Je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. Pri práci s informáciami má drobné problémy, zvlášť v ich 
spracovaní a uplatnení. Pri spolupráci s ostatnými vyžaduje len drobnú podporu alebo 
pomoc. 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žiak má v ucelenosti, presnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a 
motorických činností prejavuje nedostatky. Má problémy s organizáciou vlastnej práce. 
Podstatnejšie nepresnosti a chyby dokáže za pomoci učiteľa korigovať. V uplatňovaní 
osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa 
chýb. Uplatňuje poznatky a prevádza hodnotenie javov a zákonitostí na základe podnetov zo 
strany učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, ale málo tvorivé, neoriginálne, v jeho logike 
sa vyskytujú chyby. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sa prejavujú častejšie nedostatky, grafický 
prejav je menej estetický a má menšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. Pri práci s informáciami má častejšie problémy, ako pri ich získavaní a 
triedení, tak aj pri ich spracovaní a uplatnení. Pri spolupráci s ostatnými vyžaduje podporu 
alebo pomoc. 
Stupeň 4 (dostatočný) 
Žiak má v ucelenosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov závažné 
medzery. Pri prevádzaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených poznatkov a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Nedokáže si samostatne 
zorganizovať vlastnú prácu, vyžaduje výraznú pomoc učiteľa. Pri využívaní poznatkov pre 
výklad a hodnotenie  javov je nesamostatný. V logike myslenia sa vyskytujú závažné chyby, 
myslenie nie je tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú 
nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak 
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s pomocou učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké ťažkosti.. Pri práci s 
informáciami má zásadné problémy, často ich nedokáže spracovať. Pri spolupráci s 
ostatnými vyžaduje výraznú podporu alebo pomoc ostatných. 
Stupeň 5 (nedostatočný) 
Žiak si požadované poznatky neosvojil ucelene, presne a úplne, má v nich závažné a značné 
medzery. Jeho schopnosti vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti majú 
veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení 
javov a zákonitostí nedokáže svoje vedomosti uplatniť ani s podnetom učiteľa. Neprejavuje 
samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti i výstižnosti. Kvalita výsledkov jeho 
činnosti a grafický prejav majú vážne nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedokáže 
opraviť ani s pomocou učiteľa. Nedokáže samostatne študovať. Nedokáže pracovať s 
informáciami, a to ani pri ich vyhľadávaní. Nedokáže spolupracovať s ostatnými ani napriek 
ich pomoci a podpore. 

 
Na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 
hodnotenia slovo: 

a) Absolvoval – ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného 
predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných 
objektívnych dôvodov nepracoval, 
b) Neabsolvoval – ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 
intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 
nezúčastňoval, 
c) Neabsolvoval – ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 
vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je 
neprospel. 

 
5. Klasifikácia správania 

 
Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

1  – veľmi dobré, 
2  – uspokojivé, 
3  – menej uspokojivé, 
4  – neuspokojivé. 

 
Stupeň 1 (veľmi dobré) 
Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 
dopúšťa menej závažných previnení. 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a 
usiluje sa svoje chyby napraviť. 
Stupeň 3 (menej uspokojivé) 
Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 
previnení. 
Stupeň 4 (neuspokojivé) 
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné 
vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a 
zamestnancov školy. 
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Známka zo správania sa znižuje: 
a/ na 2. stupeň – za 6-12 neospravedlnených hodín alebo chytení pri fajčení, požívaní 
alkoholických nápojov alebo iných omamných látok a drog, používanie nebezpečných 
predmetov v budove alebo v areáli školy, za opakované porušovanie vnútorného poriadku 
školy (9 poznámok),  za hrubé vystupovanie voči vyučujúcemu 
b/ na 3. stupeň – za 13-18 neospravedlnených hodín, za hrubé priestupky, za krádeže, 
úmyselné ublíženie na zdraví, agresívne správanie, šírenie omamných látok a drog, šírenie 
prejavov intolerancie, diskriminácie, rasovej neznášanlivosti, šikanovanie, opakovane 
dokázané fajčenie  
c/ na 4. stupeň – za 19 a viac neospravedlnených hodín, za veľmi hrubé priestupky a trvalé 
porušovanie vnútorného poriadku školy  a trvalé prejavy intolerancie, diskriminácie, rasovej 
neznášanlivosti a trvalé agresívne správanie, šírenie omamných látok a drog. 
 
6. Výchovné opatrenia 

1) Výchovné opatrenia sú : 
a) Pochvaly 

 Riaditeľ školy môže žiakovi po prerokovaní v pedagogické rade udeliť pochvalu 
za výborné výsledky v práci žiaka vždy na konci hodnotiaceho alebo 
klasifikačného obdobia, 

 Triedny učiteľ môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie za výrazný 
prejav iniciatívy v škole alebo za dlhšie trvajúci úspešnú prácu. 

b) Opatrenia na posilnenie disciplíny 
Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť 

 Napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, 

 Pokarhanie od riaditeľa školy. 
 

2) Triedny učiteľ môže žiakovi podľa závažnosti previnenia udeliť napomenutie (NTU) 
alebo pokarhanie triednym učiteľom (PTU) kedykoľvek v priebehu klasifikačného 
obdobia; udelenie pokarhania okamžite oznámi riaditeľovi školy. 

3) Riaditeľ školy môže žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť pokarhanie RŠ. 
4) Triedny učiteľ zaznamenáva udelenie výchovného opatrenia do katalógového listu 

žiaka. 
5) Riaditeľ školy alebo triedny učiteľ oznámi dôvody udelenia výchovného opatrenia 

preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka (použije školou požívané 
tlačivá). 

6) Za jeden priestupok sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny. 
 
7. Kritéria na udeľovanie výchovných opatrení 

Pochvala triedneho učiteľa 
Udeľuje ju priebežne počas roka triedny učiteľ (TU) za výborné výsledky v práci žiaka, 

napr. za: 

 účasť v školskom kole športových a predmetových súťaží – 1.-3.miesto 
v školskom kole,  

 aktívny prístup k plneniu školských povinností, 

 vylepšenie triedneho alebo školského prostredia , 

 výborná dochádzka 

 jednorazovú pomoc pri organizácii školských akcií (súťaží, výletov, exkurzií, 
iných akcií,...). 
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Pochvala od riaditeľa školy 
Udeľuje ju riaditeľ školy za výborné výsledky v práci žiaka vždy na konci hodnotiaceho 

alebo klasifikačného obdobia, napr. za: 

 mimoriadne výsledky v súťažiach a olympiádach (obvodné, krajské a vyššie 
kolá) – 1.-3.miesto v obvodnom kole, v krajskom kole úspešný riešiteľ 

 výborný prospech, 

 dlhodobú úspešnú prácu, aktívnu prácu v triednom kolektíve, 

 samostatnú celoročnú prácu v prospech dobrého mena školy, za príspevky na 
internetové stránky, 

 zvlášť významné činy v prospech školy a obce (ekologické aktivity, 
protidrogová prevencia, individuálne športové úspechy v celoštátnom 
meradle), 

 mimoriadny prejav humánnosti, 

 za záslužný alebo statočný čin. 

Napomenutie od triedneho učiteľa 
Udeľuje TU za drobné priestupky voči školskému poriadku., napr., za: 

 opakované zabúdanie domácich úloh a pomôcok na vyučovanie, zabúdanie ŽK 

 neslušné správanie sa ku spolužiakom a zamestnancom školy. 

 nevhodné či neprimerané hlučné správanie sa v areáli školy (ruší vyučovanie). 

 neplnenie povinností služby týždenníkov (tabule, poriadok v triede,..). 

 neskorý nedôvodený príchod na vyučovanie. 

 vyrušovanie na vyučovaní 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 
Udeľuje TU priebežne počas celého školského roka za opakované priestupky. napr. 

za: 

 3 závažné poznámky v klasifikačnom zázname o správaní alebo porušení 
šk.poriadku  

 1-3 neospravedlnených hodín v priebehu každého polroka 

 opustenie areálu školy bez povolenia 

 pokračujúce sústavné zabúdanie domácich úloh a pomôcok na vyučovanie aj 

 po predchádzajúcom opakovanom upozornení zo strany vyučujúceho alebo 
TU, 

 opakované neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie, 

 neprístojné a nevhodné správanie, ktoré by mohlo v konečnom dôsledku 
ohroziť zdravie žiaka a spolužiakovi poškodiť vybavenie a majetok školy, 

 zámerné nevhodné správanie k spolužiakom, zamestnancom školy a ostatným 
dospelým osobám v škole, ktoré odporuje zásadám slušného správania, 

 viacnásobné zabúdanie pomôcok, žiackej knižky 

 vyrušovanie na vyučovaní 

Pokarhanie od riaditeľa školy 
Udeľuje riaditeľ po prerokovaní v PR zvyčajne na konci hodnotiaceho a klasifikačného 

obdobia, v obzvlášť výnimočných prípadoch kedykoľvek v priebehu školského roka, napr. za: 

 6 závažných poznámok v klasifikačnom zázname o správaní alebo porušení 
šk.poriadku  

 4-5 neospravedlnených hodín v priebehu každého polroka 

 neprístojné a nevhodné správanie, ktoré viedlo v konečnom dôsledku 
k ohrozeniu zdravia žiaka, 



 

28 

 vedomé a zámerné ničenie školského majetku, 

 vulgárne urážky spolužiakov, šikanovanie, 

 zámerné klamstvo, podvádzanie vyučujúceho 

 neuposlúchnutie pokynov učiteľa pri školských akciách, pri ktorých je 
potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a ochranu zdravia (TV, plavecký výcvik, 
výlet, exkurzie, LV, kultúrne akcie mimo budovu školy, presun po 
komunikáciách, a pod.), 

 nedovolené použitie mobilu a MP3 počas pobytu v škole, 

 ak bude žiak pristihnutý pri fajčení alebo používaní návykových látok v škole 
alebo pri školských akciách....... 

 
Ochranné opatrenie 
Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 
miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy 
môže použiť ochranne opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a 
vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca. 
V takom prípade riaditeľ školy bezodkladne privolá 
a) zákonného zástupcu, 
b) zdravotnú pomoc, 
c) policajný zbor. 
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 
vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 
 
8. Celkové hodnotenie prospechu žiaka 
1. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje: 

 výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú 

 klasifikáciu správania. 

2. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých premetoch 

 hodnotí kvalita vedomosti a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho 
obdobia, 

 prihliada sa na systematickosť práce počas celého obdobia. 

3. Kritéria a ukazovatele pre jednotlivé stupne hodnotenia prospechu 

 Úplnosť, ucelenosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných cieľových 
vedomostí smerujúcich k dosiahnutiu očakávaných výstupov a kľúčových 
kompetencií. 

 Kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované vzdelávacie činnosti. 

 Kvalita uplatňovania osvojených vedomostí a zručností pri riešení vzdelávacích úloh. 

 Kvalita práce s informáciami – zručnosť vyhľadávať, triediť a prezentovať informácie 
aj využitím IKT. 

 Osvojenie zručnosti účinne spolupracovať. 

 Usilovnosť žiak, snaha a jeho prístup ku vzdelávaniu. 

 Kvalita myslenia, predovšetkým jeho samostatnosť, tvorivosť, originalita. 

 Kvalita komunikatívnych zručností – presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková 
správnosť ústneho a písomného prejavu. 

 Osvojenie účinných metód samostatného štúdia 
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4. Celkové hodnotenie žiaka 1. ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a 
druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

 prospel (a). 

 neprospel (a). 

5. Celkové hodnotenie žiaka 2. – 9. ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a 
druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 
b) prospel (a) veľmi dobre, 
c) prospel (a), 
d) neprospel (a). 

Žiak je hodnotený stupňom 
a) prospel(a) s vyznamenaním, 

ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako 
chválitebný; priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší 
ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“, 

b) prospel(a) veľmi dobre, 

ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý; 
priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2.0 a jeho 
správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; 

c) prospel(a), 

ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete, 
d) neprospel(a), 

ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň 
prospechu nedostatočný. 

 Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu 
nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných 
vyučovacích predmetov, opakuje ročník. 

 Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne 
zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v 
zahraničí. 

 Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa 
za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie 
náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do 
dvoch mesiacov po skončení prvého polroku. 

 Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak 
je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a 
v dňoch určených riaditeľom školy. 

 Žiak, ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať 
ročník len raz, vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 

9. Komisionálne a opravné skúšky 
Pozri Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, článok 6 a 7. 
 
10. Hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov s intelektovým nadaním 
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1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci s intelektovým nadaním majú právo na 
vzdelávanie, ktorého obsah, formy a metódy zodpovedajú ich vzdelávacím potrebám a 
možnostiam, na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré toto vzdelávanie umožňuje, 
a na poradenskú pomoc školy a školského poradenského zariadenia. 
2. Pri hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením sa prihliada na povahu postihnutia 
alebo znevýhodnenia. 
3. Riaditeľ školy môže s písomným odporučením školského poradenského zariadenia povoliť 
žiakovi so zdravotným znevýhodnením a žiakovi s intelektovým nadaním súhlasom jeho 
zákonného zástupcu vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu (začlenení žiaci). 
4. Riaditeľ školy môže preradiť žiaka s intelektovým nadaním do vyššieho ročníka bez 
absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe komisionálnej skúšky. 
Viac v prílohe č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 č.:2011-3121/12824:4-9- Zásady 
hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. 

 
Hodnotenie prospechu pre ISCED 1 (primárne vzdelanie – ročníky 1.,2.,3.,4.) 

 
Známka % 

vyjadrenie 
Popis Slovné vyjadrenie Frekvencia 

1 100 – 90% Takmer bezchybný vynikajúci, vzorný, bezchybný, 
výborný, 

vždy 
 

2 89 – 75% Prevládajú pozitívne zistenia, 
malé chyby 

veľmi dobrý, nadpriemerný, 
chválitebný 

často 

3 74 – 50% Pozitíva a negatíva sú 
v rovnováhe 

priemerný, dobrý niekedy 

4 49 – 25 % Prevaha negatívnych zistení, 
výrazné chyby 

podpriemerný, citeľne slabé miesta, 
dostatočný   

často 

5 pod 25% Zásadné nedostatky nevyhovujúci stav, nedostatočný väčšinou, 
vždy 

 
Hodnotenie prospechu pre ISCED 2 (primárne vzdelanie – ročníky 5.,6.,7.,8.) 

 
Známka % 

vyjadrenie 
Popis Slovné vyjadrenie Frekvencia 

1 100 – 90% Takmer bezchybný vynikajúci, vzorný, bezchybný, 
výborný, 

vždy 
 

2 89 – 75% Prevládajú pozitívne zistenia, 
malé chyby 

veľmi dobrý, nadpriemerný, 
chválitebný 

často 

3 74 – 50% Pozitíva a negatíva sú 
v rovnováhe 

priemerný, dobrý niekedy 

4 49 – 30 % Prevaha negatívnych zistení, 
výrazné chyby 

podpriemerný, citeľne slabé miesta, 
dostatočný   

často 

5 pod 30% Zásadné nedostatky nevyhovujúci stav, nedostatočný väčšinou, 
vždy 

 
Hodnotenie prospechu: 

1 – výborný                   3 – dobrý                      5 - nedostatočný 
2 – chválitebný                4 – dostatočný 

 
Skratky používané pre jednotlivé predmety: 
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SJL  - slovenský jazyk a literatúra 

ANJ - anglický jazyk  

PRI - prírodoveda  

VLA - vlastiveda           

NBV      - náboženská výchova  

PCV - pracovné vyučovanie 

VYV  - výtvarná výchova 

HUV - hudobná výchova 

REG  - regionálna výchova 

NEJ - nemecký jazyk 

FYZ - fyzika 

CHE - chémia 

BIO - biológia 

RGB - regionálna biológia 

DEJ - dejepis 

RGD - regionálny dejepis 

GEO - geografia 

RGG - regionálna geografia 

OBN - občianska náuka 

MAT - matematika 

INF - informatika 

TEH - technika 

ETI - etika 

TŠV - telesná a športová výchova 

TEV      - telesná výchova 

 

3.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov: 

        Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 
prideľovať na základe:  

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 
zadané riaditeľkou školy, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 
hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi 
 
Škola má vypracovaný systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, kritériá na 
prideľovanie osobných príplatkov. 
 
 
 3.3. Hodnotenie školy: 

Cieľom hodnotenia je: 
- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 

zvládajú požiadavky na nich 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 (autoevalvácia) 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. 

 
Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  
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 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Úroveň výsledkov práce školy 
   

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  
 

Škola bude vo svojom procese autoevalvácie  využívať: 
 

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Analýzu úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 SWOT analýzu 

 Inšpekčné správy 

 Podnety a pripomienky organov štátnej správy a samosprávy v školstve 

 Podnety a pripomienky rodičov, žiakov, učiteľov, verejnosti, zriaďovateľa 

 Správy rodičovskej rady, rady školy 
 
Súhrnné závery z prevádzaných autoevalvácií sú prezentované na pedagogických radách. 
Zároveň sa stávajú podkladmi na analýzu školského roka. 
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Oblasti 
autoevalvácie 

Ciele a kritériá 
autoevalvácie 

Nástroje autoevalvácie Časové 
rozvrhnutie 
evalvačných 

činností 

Poznámka 

Vzdelávací 
program 

Mapovanie 
realizácie 
Školského 

vzdelávacieho 
programu 

Pozorovanie, evidencia pozorovaných 
javov, ankety, hospitácie, vonkajšia 

evalvácia 

Priebežne  

P
o

d
m

ie
n

ky
 v

zd
el

á
va

n
ia

 

Úroveň riadenia 
školy 

Pedagogické porady, porady 
rozšíreného vedenia, spolupráca 

s radou školy, vyhodnocovanie pozitív 
a negatív 

V období 
pedagogických 

porád 

 

Priestorové 
a materiálne 
podmienky 

Pozorovanie, požiadavky učiteľov 
a rodičov, doržiavanie zákonných 

noriem 

Október, apríl  

Klíma školy Ankety, spolupráca so školským 
parlamentom a ZRPŠ, rokovanie 

pedagogickej rady a vedenia školy 

V období 
pedagogických 

porád 
 

 

Začlenenie 
a podpora  žiakov 

Hospitácie, podpora vzájomnej 
komunikácie učiteľov, vychovávateľky, 

špeciálneho pedagóga, výchovného 
poradcu 

Priebežne  

P
ri

eb
eh

 v
zd

el
á

va
n

ia
 (

u
či

te
lia

) 

Podpora 
dosahovaných 

cieľov 

Hospitácie, prezentácie žiackych prác V období 
pedagogických 

porád 

 

Rozvoj stratégií 
učenia 

Hospitácie Priebežne  

Rozvoj 
osobnostných 
a sociálnych 
spôsobilostí 

Hospitácie, riadený rozhovor s učiteľmi 
a žiakmi, dotazník žiakom 

Priebežne  

Rozvoj praktických 
návykov a 
zručností 

Hospitácie, žiacke práce Priebežne  

Začleňovanie 
a podpora žiakov 

Hospitácie, rozhovor Priebežne  

V
ýs

le
d

ky
 v

zd
el

á
va

n
ia

 (
ži

a
k)

 

Dosahovanie 
vzdelávacích cieľov 

Rozhovor, hospitácie, rozbor žiackych 
sebahodnotení a hodnotiacich 

výrokov, spolupráca s odborníkmi 

Priebežne  

Prejavy stratégií 
učenia 

Hospitácie, žiacke práce Priebežne  

Prejavy 
osobnostných 
a sociálnych 

zručností 

Rozhovor, anketa žiakom Priebežne  

Prejavy praktických 
návykov a 
zručností 

Hospitácie, pozorovanie Priebežne  

Testovanie žiakov – 
v zložke zručností a 

znalostí 

Zadávanie  testov Podľa 
sledovaných 

javov 

 

Vzťah rodičov ku škole 

Ankety, spolupráca s radou školy , 
ZRPŠ a so zriaďovateľom 

V období 
pedagogických 
rád a rokovaní 

rady školy 
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4. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 
 

Školský vzdelávací program – rámcové učebné plány 

Vzdelávacia 
oblasť  

Predmet/ročník  
1. 2. 3. 4. 

ŠVP+ 
 ŠkVP 

5. 6. 7. 8. 9. 
ŠVP+ 
 ŠkVP 

Jazyk a  
komunikácia  

slovenský jazyk a  literatúra  8+1 6+1 6+2 6+1 26+5 5 4+1 4+1 5 5 23+2 

prvý cudzí jazyk +1 
ANJ 

+2 
ANJ 

3 
ANJ 

3 
ANJ 

6+3 
3+1 
ANJ 

3 
ANJ 

3 
ANJ 

3 
ANJ 

3+1 
ANJ 

15+2 

druhý cudzí jazyk  
- - - - - - 

1+1 
NEJ 

1+1 
NEJ 

1+1 
NEJ 

1+1 
NEJ 

4+4 

      32+8      42+8 

Príroda 
a spoločnosť  

prírodoveda +1 1 1 1 3+1      - 

vlastiveda   1 1 1 3+0      - 

      6+1      - 

Človek 
a príroda  

fyzika     -  1 1 2 1 5 

chémia     -  +1 1 1 2 4+1 

biológia      - 1+1 1+1 1+1 1+1 1 5+4 

      0      14+5 

Človek 
a spoločnosť  

dejepis     - 1+1 1+1 1 1+1 2 6+3 

geografia  
    - 1+1 1 1+1 1+1 

1+1
rgg 

5+3 

občianska náuka      - 1 1 1 1 0 4 

      0      15+6 

Človek 
a hodnoty   

Náboženská výchova   1 1 1 1 4 1 1 1 1 0+1 4+1 

Etická výchova +1 +1 +1 +1 0+4      - 

      4+4      4+1 

Matematika  
a práca s  
informáciami 

matematika 4 4 3+1 3+1 14+2 3+1 4+1 4 4+1 4+1 19+4 

informatika     - 1+1 1 +1 +1 +1 2+4 

informatická výchova  1 1 1 3      - 

      17+2      21+8 

Človek a  svet 
práce  

pracovné vyučovanie    1 1      - 

svet práce       -   1   1 

technika     -    1  1 

      1+0      2 

Umenie 
a kultúra  

výtvarná výchova  1 1 1 1+1 4+1 1 1 1   3 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1   3 

výchova umením          1 1 

regionálna výchova +1 +1 +1 +1 0+4   
+1 
rgd 

 
+1 
rgb 

0+3 

      8+5      7+3 

Zdravie 
a pohyb  

telesná výchova 
telesná a športová výchova 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

      8+0      10 

Spolu povinná 
časť 

 
17 18 20 21 76 21 23 24 24 23 115 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 
hodiny 

 
5 5 5 5 20 6 6 6 6 7 31 

Spolu : 
povinná  časť 
+ voliteľné 
hodiny  

 

22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 
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Poznámky: 
 
 

1. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. 
2. Cudzí jazyk – v primárnom vzdelávaní (ISCED 1) sa vyučuje anglický jazyk, v nižšom 

sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) ako profilujúci anglický jazyk a ako druhý cudzí 
jazyk je nemecký 

3. Náboženská výchova sa vyučuje v skupinách podľa počtu žiakov. V skupine môžu 
byť aj žiaci viacerých ročníkov. 

4. Na pracovné vyučovanie v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) sa podľa 
počtu žiakov spájajú viaceré ročníky. 

5. Telesná výchova v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) sa delí na skupiny - 
chlapcov a dievčatá 

6. Telesná výchova sa z priestorových dôvodov vyučuje blokovo po 2 hodiny na 
posledných vyučovacích hodinách. 

7. Podľa Školského učebného plánu sa v školskom roku 2015/2016 vyučujú všetky 
ročníky okrem 1.ročníka  a 5. ročníka, ktorý má vypracovaný nový INOVOVANÝ 
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM.  

 
 
 
 

5. UČEBNÉ OSNOVY  - ISCED 1, ISCED 2 
 
 
Učebné osnovy pre jednotlivé predmety tvoria samostatné prílohy tohto dokumentu: 
 

1. Učebné osnovy pre ročníky 2.-4. 
2. Učebné osnovy pre ročníky 6.-9. 


