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I. Charakteristika a zameranie školy 

1. Ciele a poslanie vzdelávania 

POSLANIE ŠKOLY:  

Poslaním našej školy je vychovávať a vzdelávať ţiakov v pozitívnej klíme, vo vzájomnej 

komunikácii, pripravovať ich k samostatným výkonom, váţiť si hodnoty osobnosti, poskytovať základné 

vzdelanie kaţdému jej ţiakovi s dôrazom na podporu rozvoja talentovaných ţiakov v súťaţiach 

a olympiádach, prepojenie, poskytovať vzdelávanie „pre kaţdého“, aj pre ţiakov so zdravotným a 

sociálnym znevýhodnením,  vychovať človeka ochotného sa ustavične vzdelávať, riešiť problémy 

a tvorivo k nim pristupovať, vedieť uplatniť naučené so skutočným ţivotom. Výsledkom nášho snaţenia 

má byť plnohodnotný, vzdelaný, sebavedomý a šťastný človek.  

 

VÍZIA ŠKOLY 

Vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, aby ţiaci a učitelia zaţívali pocit 

úspechu a radosti, poskytovať podmienky na utváranie kľúčových kompetencií ţiakov, ktoré tvoria 

základ pre celoţivotné učenie sa a orientáciu v kaţdodennom praktickom ţivote, vyuţívať moderné 

technológie pri získavaní vedomostí, spolupracovať s vyučujúcimi a spoluţiakmi, rešpektovať rozdiely 

a zvláštnosti, rozvíjať sa v súlade so svojimi moţnosťami, dbať o zdravý ţivotný štýl a  dobre sa 

uplatniť v  ţivote.  

Medzi výchovou, vzdelaním a spoločnosťou je vzájomné prepojenie, pretoţe výchova 

a vzdelávanie pripravujú deti pre ţivot a prácu v budúcnosti. Pri určovaní smerovania školy do budúcna je 

preto treba vychádzať z predpokladaných trendov vo vývoji spoločnosti. Stále viac sa stáva potrebným 

vzdelanie, ktoré má zabezpečiť schopnosť orientácie v prívale informácií, pochopenie, pouţívanie 

a vytváranie informácií. U ţiakov je potrebné rozvíjať záujem o učenie, schopnosť racionálne sa učiť po 

celý ţivot a prispôsobovať sa meniacim podmienkam. Hlavným poslaním školy uţ nemôţe byť 

odovzdávanie mnoţstva informácií. Absolventi školy si musia odniesť trvalejšie hodnoty akými sú 

vedomosti. Ţiaci musia získať kľúčové kompetencie, ktoré tvoria základ pre celoţivotné učenie sa a 

orientáciu v kaţdodennom praktickom ţivote. 

Dlhodobým zámerom je nastaviť zmeny na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

ktoré budú viesť najmä v dosahovaní lepších výsledkov našich ţiakov. 

V centre týchto zmien stojí učiteľ, ktorého úloha je kľúčová a nenahraditeľná. 

HLAVNÝ CIEĽ ŠKOLY:   

Pripraviť ţiaka pre samostatný, plnohodnotný ţivot s prihliadnutím na jeho moţností, záujmy 

a schopnosti tak, aby v spoločnosti našiel uplatnenie a spokojnosť.  
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Čiastkové ciele: 

 osvojiť si základy gramotnosti ako nástroja ďalšieho vzdelávania 

 pripraviť ţiaka pre ţivot získaním základov praktických zručností a schopností 

 vyučovací proces viesť v duchu humanizmu, tolerancie, zodpovednosti voči sebe i druhým 

 zdokonaľovať osobnosť ţiaka s dôrazom na jeho hodnotovú orientáciu, morálne, etické, 

komunikačné a rodinné predpoklady 

 zamerať pozornosť na tvorivosť, rešpektovať individuálne moţnosti a schopnosti ţiaka a jeho 

jazykové predpoklady  

 edukačný proces skvalitňovať vyuţívaním moderných vyučovacích foriem a metód s účasťou 

kaţdého pedagogického zamestnanca a ţiaka školy  

 podporovať celoţivotné vzdelávanie zamestnancov školy 

 podporovať spoluprácu s okolím 

 vytvárať priestor pre aktivity, skvalitňovať záujmové vzdelávanie  

 vytvárať priestor na socializáciu     adaptáciu ţiaka  

 dať do súladu schopnosti s moţnosťami a motiváciou ţiaka 

 plniť edukačné ciele s vyuţitím záväzných materiálov  (učebný plán, učebné osnovy, vzdelávacie 

štandardy) 

 zamerať pozornosť na tvorivosť, realizáciu a sebarealizáciu ţiaka 

 budovať školu ako otvorený systém. 

 

       Základom nášho vzdelávacieho programu je poskytnúť základné vzdelanie kaţdému ţiakovi 

našej školy. Za veľmi dôleţité povaţujeme viesť výučbu so zameraním na citovú stránku ţiaka, na 

prepojenie naučeného so skutočným ţivotom a uplatniteľnosť naučeného v praktickom ţivote. Našu 

pozornosť sústreďujeme na osvojenie  kľúčových  kompetencií.  

Výchovné a vzdelávacie ciele sú pre nás dosiahnuteľné pouţívaním takých metód, postupov a foriem 

práce, ktoré v škole počas vzdelávania budeme uplatňovať s cieľom rozvíjania a vytvárania kľúčových 

kompetencií vo všetkých oblastiach edukačného procesu: 

 kompetencia k celoţivotnému učeniu sa, 

 rozvoj matematickej, prírodovednej, finančnej a čitateľskej gramotnosti,  

 rozvoj komunikatívnych kompetencií,  

 rozvoj informačných kompetencií,  

 pestovanie telesného a duševného zdravia, 

 rozvoj manuálnych zručností, vzťahu k práci, vytváranie pracovných návykov,  

 rozvoj emocionálnej inteligencie a sociálneho cítenia, 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti, 

 riešenie problémov,  
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 personálne kompetencie 

 sociálne kompetencie,  

 občianske kompetencie.  

 

            Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme viesť tak, aby smerovala k príprave ţiakov na ţivot, aby 

rozvíjala schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, riešiť problémy vecne, rýchlo a účinne. Preto budeme 

vyučovací proces viesť v duchu vytrvalosti, sebamotivácie a tímovej kooperácie.  

            Významným aspektom je aj súlad výchovy a vzdelávania. Ideálom výchovy je dobrý, čestný, 

morálny, charakterný, múdry, vzdelaný, tvorivý, aktívny, samostatný, pracovitý, iniciatívny, šťastný, 

vyrovnaný a zdravý človek.  

            Výchovu a vzdelávanie v rámci vyučovacieho procesu a záujmovej činnosti je potrebné smerovať 

k poţiadavkám rodičov a širšej verejnosti, preferovať inovatívne formy a metódy vyučovania, prácu 

s IKT. 

Dôleţitou úlohou vzdelávania je nielen nadobudnutie vedomostí a zručností, ale aj ich správne pouţitie 

v beţnom ţivote, umoţniť všetkým ţiakom získať dostatočné mnoţstvo všeobecných vedomostí 

a zručností vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a dokázať  prezentovať svoje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

            Chceme vychovať človeka tolerantného, ktorý vie vyuţívať svoje práva, ale rešpektuje i práva 

ostatných, plní si svoje povinnosti, dodrţiava pravidlá správania dané školou a spoločnosťou. Chceme, 

aby sa kaţdý ţiak bez ohľadu na svoje intelektové a pohybové schopnosti  mohol zapojiť 

do tvorivého procesu poznávania sveta.   

Princípy a ciele výchovy pre ţiakov so špeciálnymi potrebami sú spracované v dodatku ku iŠkVP 

„Základné zásady vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami“. 

 

2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania  

Škola prestáva byť v súčasnosti hlavným zdrojom informácií a ţriedlom poznania. Z toho 

vyplýva potreba zmeny jej zamerania z tradičného odovzdávania poznatkov na osvojenie si metód 

spracovávania a aplikovania informácií ţiakom, na rozvoj ich osobnosti. 

Cieľom našej školy je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené pojmami, ako je 

vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie zisťovanie niečoho nového. K dosiahnutie 

lepších výsledkov ţiakov slúţi iŠkVP pre primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie, v ktorom 

disponibilné hodiny posilňujú cudzie jazyky, prírodovedné predmety a športovú prípravu. 

 

Základná škola Z. Nejedlého 2, Spišská nová Ves ponúka rodičom a ţiakom: 

 

 od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka, 

 od 1. ročníka moţnosť navštevovať triedu s preventívnym programom, 

http://www.ineko.sk/ostatne/obcianske-kompetencie
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 od 1. ročníka získavanie základov práce s počítačom na hodinách informatiky a formou 

záujmových útvarov, 

 od 1. ročníka moţnosť pracovať v záujmovom útvare plávania, 

 moţnosť navštevovať záujmové útvary s relaxačno- regeneračným programom, 

 pestrú ponuku popoludňajšej pravidelnej činnosti v školskom klube detí, 

 od 5. ročníka  moţnosť zaradenie do športovej triedy sa zameraním na futbal chlapcov, volejbal 

dievčat, športovú streľbu a plávanie, 

 moţnosť vyuţitia učební informatiky a odborných učební vo vyučovacom procese s vyuţitím 

moderných metód a foriem práce, 

 podporuje komunikatívne a interaktívne vyučovanie cudzieho jazyka organizovaním 

intenzívnych kurzov vedených zahraničnými lektormi na pôde školy a pobytov ţiakov 

v zahraničí, 

 moţnosť vyuţívať vo vyučovacom procese 11 interaktívnych tabúľ v odborných učebniach, v 

špecializovaných a beţných triedach, 

 moţnosť vyuţitia multimediálnych CD pomocou PC a dataprojektora v kaţdej triede, 

 vytvárať podmienky pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venovať 

pozornosť vzdelávaniu týchto ţiakov podľa IVVP v spolupráci so školským špeciálnym 

pedagógom, logopédom a CPPPaP, 

 zlepšovať podmienky pre vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 venovať pozornosť environmentálnej výchove  a prevencii patologických javov, 

 rozvíjať u ţiakov emocionálnu inteligenciu, udrţiavať harmonické medziľudské vzťahy, 

rešpektovať a akceptovať kultúrnu a sociálnu rozmanitosť spoločnosti, 

 bohatú ponuku záujmových útvarov športového, prírodovedného, informačného a umeleckého 

zamerania. 

 

Za kvalitu vyučovacieho procesu škola povaţuje dosiahnutie vytýčených cieľov vyučovania, 

splnenie vzdelávacích štandardov a poţiadaviek, dosiahnutie spokojnosti rodičov a ţiakov. Pri určovaní 

cieľov výchovy a vzdelávania rešpektuje zmeny, ktoré prebiehajú vo vývoji spoločnosti a ktoré sa 

pokladajú za tzv. megatrendy vývoja:  

 prechod od industriálnej spoločnosti k informačnej, učiacej sa spoločnosti 

 prudký vedecko-technický rozvoj 

 neustále zrýchľovanie tempa inovácií 

 explózia informácií 

 prechod od národného k svetovému hospodárstvu – globalizácia ekonomiky a sveta 

 globálne problémy 

 

Triedy so športovou prípravou: 

 prehlbovať spoluprácu so športovými klubmi mesta, podporovať športový talent detí, 
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 prehodnocovať výkonnostnú úroveň, správanie a vzdelávacie výsledky ţiakov a prijímať účinné 

opatrenia pre ich zlepšenie s dôrazom na kladnú motiváciu, 

 zapájať trénerov pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov ţiakov, 

 zefektívniť a skvalitniť  tréningový proces vyuţívaním progresívnych metód, vyuţitím ihrísk 

a mestských športových zariadení, 

 umoţniť trénovať športovcom počas prázdnin resp. sviatkov. 

 

Koncepčné zámery školy sú zamerané na tieto oblasti:  

 napĺňať a naďalej  skvalitňovať školský vzdelávací program, 

 zachovávať tvorivý a rodinný charakter školy, 

 pokračovať v zaistení personálnych podmienok školy,  

 podporovať celoţivotné vzdelávanie učiteľov, 

 zlepšovať materiálno-technické podmienky školy, 

 zaistiť dobrú úroveň kontrolnej a riadiacej práce, 

 poskytnúť ţiakom dobrú jazykovú prípravu,  

 prekonávať bariéry v práci so sociálne znevýhodnenými ţiakmi. 

 

Dlhodobým zámerom sú nastavené zmeny a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

ktoré by sa postupne mali odzrkadliť v dosahovaní lepších výsledkov našich ţiakov. 

Škola je plne organizovaná, podľa potreby zabezpečujeme vzdelávanie aj v nultom ročníku pre 

ţiakov so sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

Stupeň vzdelania  

 

Primárne vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

štvrtého ročníka prvého stupňa ZŠ. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent 

primárneho vzdelávania pokračuje na nadväzujúcom stupni niţšieho stredného vzdelania. 

 

2.1  Profil absolventa 1. stupňa ZŠ – primárne vzdelávanie 

 

Absolvent primárneho vzdelávania po ukončení daného stupňa vzdelávania na našej škole má 

mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej a kultúrnej gramotnosti.  

Nadobudnuté má základy pre osvojenie techník učenia sa a predpoklady na to, aby si váţil 

druhých ľudí i sám seba. Vyjadruje sa súvisle a výstiţne, dokáţe istý čas sústredene počúvať, reagovať na 

vypočuté a vyjadriť svoj názor. Rozumie pouţívaným textom, vie vyuţívať základné technické 

prostriedky, v cudzom jazyku je schopný porozumieť základnému textu a uplatniť ho v jednoduchej 

komunikácii. Dokáţe vyhľadať informácie, primerane veku ich spracovať a uplatniť. Má osvojené 

základy sebareflexie, problémy rieši primeraným spôsobom. Dokáţe odhadnúť svoje silné a slabé 
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stránky, uvedomuje si svoje práva a povinnosti, dokáţe prijímať nové nápady. V oblasti kultúrnej si 

uvedomuje svoje postavenie v danej spoločnosti, cení si a rešpektuje kultúrne, historické dedičstvo a 

ľudové tradície, pozná beţné pravidlá spoločenského správania, a preto sa správa kultúrne a primerane 

okolnostiam.  

Absolvent 1. stupňa ZŠ má osvojené také vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré 

dokáţe ďalej rozvíjať.  

   

2.2  Profil absolventa 2. stupňa  ZŠ – nižšie stredné vzdelávanie 

 

Výchova a vzdelávanie sú vedené tak, aby absolventi školy poznali svoje práva a povinnosti 

a konali podľa nich, aby boli primerane sebavedomí, schopní orientovať sa v beţnom ţivote a  postupne 

sa do neho i aktívne zapojiť.   

Absolvent našej školy má: 

 byť schopný samostatne riešiť úlohy a situácie zodpovedajúce jeho veku, 

 vedieť vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov, selektovať ich  a ďalej pouţiť pre 

svoje potreby, 

 byť si vedomý úrovne svojich vedomostí, zručností a schopností a ďalej ich rozvíjať, 

 vedieť pracovať v tíme, 

 vedieť vhodnou formou vyjadriť svoj názor a  obhájiť ho, 

 vedieť rešpektovať názory iných ľudí, 

 vedieť sa starať o svoje fyzické a duševné zdravie, 

 vedieť chrániť svoj ţivot a ţivot druhých, 

 vedieť primeraným spôsobom chrániť ţivotné prostredie, 

 prejaviť úctu iným ľuďom i výsledkom ich práce, 

 váţiť si kultúrne a historické bohatstvo spoločnosti, 

 vedieť aktívne odpočívať, 

 vedieť komunikovať písomne, ústne i za pomoci PC v materinskom jazyku, 

 vedieť pouţívať cudzí jazyk v beţných ţivotných situáciách.  

 

Absolvent  2. stupňa ZŠ  má také vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré dokáţe  ďalej 

rozvíjať podľa záujmu na zvolenej strednej škole.  

  

3.  Pedagogické stratégie  

 

Pedagogické stratégie chápeme ako postupy, metódy a formy práce, ktoré budeme v škole 

uplatňovať  vo výchovno-vzdelávacom procese, a ktoré sú zamerané na rozvoj kľúčových 

kompetencií ţiakov. Chceme, aby ţiaci školy boli spokojní, dokázali sa v spoločnosti dobre uplatniť, 

a aby boli pripravení na ţivot.  
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V oblasti učenia:  

 Vedieme proces učenia tak, aby bol jasný zmysel, účel a význam učeného. 

 Oboznamujeme ţiakov s rôznymi informačnými zdrojmi. 

 Umoţňujeme ţiakom informácie triediť, porovnávať a vyuţívať podľa potreby. 

 Vedieme ţiakov k plánovaniu a organizovaniu ich činnosti. 

 Umoţňujeme voliť si vlastné postupy a spôsoby práce. 

 Podporujeme samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu ţiakov. 

 Dbáme na pouţívanie správnej terminológie a symboliky. 

 Vedieme ţiakov k seba hodnoteniu. 

 

V oblasti riešenia problémov: 

 Učíme ţiakov rozpoznať problém a pomenovať ho. 

 Nepredkladáme ţiakom hotové informácie a fakty, ale snaţíme sa, aby vedeli informácie triediť, 

začleniť, vyhodnotiť  a vytvoriť z nich záver. 

 Učíme ich pracovať s chybami, hľadať spôsoby a varianty riešenia problémov. 

 Vedieme diskusiu o probléme, vedieme ţiakov k obhájeniu svojho názoru, prípadne prijatiu 

svojho omylu. 

 Učíme ţiakov vyvodzovať závery na základe experimentov a pozorovaní. 

 Učíme ţiakov, ţe neúspech nesmie byť pre človeka demotivujúci     snaţíme sa ich motivovať 

ďalej zadávaním diferencovaných úloh podľa schopností jednotlivých ţiakov. 

 

V oblasti komunikácie:  

 Vedieme ţiakov k vzájomnej komunikácii. 

 Usilujeme sa o rozvoj slovnej zásoby. 

 Dbáme o zásady správnej komunikácie (jasná, stručná, výstiţná, vecná, slušná). 

 Zapájame ţiakov do diskusie. 

 Pomáhame ţiakom naučiť sa komunikovať asertívne     vyjadriť nesúhlas či odmietnutie slušným 

spôsobom. 

 Dbáme o to, aby ţiaci medzi sebou, ale aj s dospelými  komunikovali slušne a vhodne. 

 Vedieme ţiakov k nadväzovaniu komunikácie s okolitým svetom. 

 

V oblasti sociálnej a personálnej:  

 Vedieme ţiakov k tímovej práci v skupinách. 

 Učíme ţiakov zaujať rôzne pozície v skupine. 

 Podporujeme ţiakov pri vytváraní dobrých interpersonálnych vzťahov. 

 Vedieme ţiakov k spoluzodpovednosti za výsledky práce v skupine. 
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 Rozvíjame schopnosti pomáhať, poţiadať o pomoc. 

 Pozitívnou motiváciou posilňujeme sebadôveru a samostatnosť ţiaka. 

 Podporujeme všetky prejavy priateľstva a vzájomnej pomoci. 

 Vedieme ţiakov k odmietavému postoju ku všetkým negatívnym javom, ktoré narúšajú dobré 

medziľudské vzťahy. 

 

V oblasti občianskej:  

 Vedieme ţiakov k rešpektovaniu dohodnutých pravidiel správania a konania. 

 Pomáhame ţiakom orientovať sa v rozmanitých prejavoch slobody, demokracie a anarchie. 

 Vytvárame v ţiakoch pozitívnu predstavu o sebe samom, pomáhame formovať ich zdravé 

sebavedomie. 

 Učíme ţiakov uplatňovať svoje práva, v prípade potreby ich slušnou formou vymáhať,  

 ale dodrţiavať aj svoje občianske povinnosti. 

 Učíme ţiakov rešpektovať práva iných občanov. 

 Učíme ţiakov tolerovať a rešpektovať  individuálne rozdiely medzi ľuďmi. 

 Podporujeme zapájanie ţiakov do školských aktivít v rôznych oblastiach kultúrneho, 

spoločenského a športového ţivota. 

 Vedieme ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu. 

 

V oblasti pracovnej:  

 Oboznamujeme ţiakov s rôznymi druhmi pracovných činností, umoţňujeme im pracovať 

s nástrojmi a pomôckami. 

 Učíme ţiakov niesť osobnú zodpovednosť za svoju prácu. 

 Vedieme ţiakov k objektívnemu hodnoteniu svojej práce. 

 Učíme ţiakov váţiť si prácu iných ľudí. 

 Vytvárame v ţiakoch pozitívne pracovné návyky. 

 Vedieme ţiakov k dodrţiavaniu bezpečnosti, ochrane zdravia a protipoţiarnej ochrane. 

 Vedieme ţiakov k zodpovednosti za ochranu ţivotného prostredia a hospodárneho pouţívaniu 

nástrojov a pomôcok v škole. 

 Oboznamujeme ţiakov so súčasným trhom práce a pomáhame im orientovať sa v ňom. 

 

Vo vyučovacom procese vyuţívame klasické metódy práce, popri ktorých uplatňujeme motivačné 

a modernizačné aktivizujúce metódy a formy práce. Na prvom stupni sa vyuţíva najmä záţitkové učenie 

s vyuţitím motivujúcich foriem práce (dramatizácie, integrované vyučovanie, skupinová práca, 

vyučovacie bloky, exkurzie, návštevy kultúrnych a  športových podujatí).  Na druhom stupni sa 

orientujeme na problémové, kooperatívne, projektové a  blokové vyučovanie, do vyučovacieho procesu 

zaraďujeme rôznorodé predmetové exkurzie, plavecké a lyţiarske kurzy i mnohoraké vzdelávacie 

aktivity.  
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4.  Zdravotné požiadavky na žiakov 

  

Predpokladom na úspešné ukončenie príslušného stupňa vzdelania je aj zdravotný stav ţiaka. 

V prípade, ţe má  ţiak školy zdravotné problémy, ktoré môţu ohroziť jeho zdravie a ţivot počas 

vyučovania,  je zákonný zástupca povinný o tejto skutočnosti upovedomiť triedneho učiteľa. V prípade 

iných zdravotných dôvodov, pre ktoré je potrebná integrácia ţiaka, sú nevyhnutné príslušné vyšetrenie 

v CPPPaP a špeciálnopedagogické vyšetrenie pre stanovenie podmienok a postupov integrácie. Ak 

zákonný zástupca ţiada oslobodenie ţiaka od vyučovania predmetu, musí spĺňať legislatívou stanovené 

poţiadavky, predloţiť ich škole a na základe ich zhodnotenia riaditeľ školy vydá príslušné rozhodnutie 

o oslobodení, prípadne iných úľavách z vyučovania predmetu. Ak  zákonný zástupca ţiaka vie 

o skutočnosti, ţe bude ţiadať o oslobodenie od vyučovania predmetu uţ na začiatku školského roka, je 

povinný do 20. septembra príslušného roka predloţiť potvrdenie od lekára, prípadne iné doklady. 

Ţiak 1. stupňa v triede so zdravotným programom potrebuje potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave 

a odporúčaní zaradenia do tohto programu. 

Ţiak, ktorý navštevuje na 2. stupni športovú triedu, na začiatku kaţdého školského roka je povinný 

doloţiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave s prihliadnutím na zameranie športu. 

 

5.   Personálne, ekonomické a materiálne zázemie 

 

Personálna stabilita pedagogického zboru a odborných zamestnancov školy 

 formovať stabilný kvalifikovaný pracovný tím, ktorého prvoradým cieľom je kvalitná výchova 

a vzdelanie zverených ţiakov zameranú na spokojnosť ţiakov a rodičov,  

 umoţniť pedagogickým zamestnancom zúčastňovať sa na ďalšom vzdelávaní, seminároch, 

kvalifikačnom vzdelávaní. 

 

Ekonomické a materiálne zabezpečenie školy 

 implementovať projekty EÚ zamerané na modernizáciu materiálneho vybavenia školy, 

 naďalej vyuţívať mimorozpočtové príjmy z prenájmu školských priestorov na pokrytie výdavkov 

za energie, zveľadenie a modernizáciu prostredia školy, vybavenie kabinetov.  

 

Spolupráca s inými subjektmi 

 spolupracovať s rodičmi  ţiakov - vytvoriť ovzdušie vzájomnej dôvery pri riešení problémov,  

 zapájať rodičov do ţivota školy a organizovať spoločné podujatia pre rodičov a deti, 
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 aktívne spolupracovať s mestskými ZŠ, ZŠ z blízkych obcí, ZUŠ a MŠ mesta, skvalitňovať 

spoluprácu so zriaďovateľom, odborom školstva OÚ, sídliskovým mestským výborom 

a mestskými inštitúciami, 

 naďalej spolupracovať s  CPPPaP, CŠPP, CVČ, DDI, 

 prehĺbiť spoluprácu so športovými klubmi, zefektívniť vyuţitie športových zariadení mesta pre 

vyučovací proces – športovú prípravu, 

 prenajímať priestory školy na vzdelávaciu, školiacu a športovú činnosť, 

 propagovať školu v meste, zviditeľňovať sa v rámci regiónu, Slovenska a na medzinárodnej 

úrovni,  

 vytvárať dobré meno školy,  

 formovať kvalifikovaný a kreatívny pracovný tím, naďalej ho podporovať a motivovať k 

dosiahnutiu čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov s cieľom, aby činnosť v škole bola 

komplexná a jednotná smerom do vnútra i navonok, 

 motivovať všetkých pedagogických zamestnancov k reprezentácii školy formou súťaţí, vernisáţí, 

propagáciou školy v miestnych, regionálnych, celoslovenských médiách, 

 podporovať pedagogický zbor v ďalšom vzdelávaní a zvyšovaní si kvalifikácie, 

 organizovať aktivity, ktoré školu otvoria pre rodičov a verejnosť mesta, ako sú akadémie pre 

rodičov a verejnosť, športové turnaje, výstavky prác ţiakov, 

 organizovať pravidelné konzultačné dni, dni otvorených dverí, spolupracovať s rodičmi ţiakov, 

 športové turnaje pre ţiakov 1.-4. ročníka z mesta a okolia zamerať na získavanie  pohybovo 

nadaných ţiakov s moţnosťou zaradenia do tried so športovou prípravou, 

 skvalitniť športovú činnosť úpravou a dobudovaním vonkajšieho športového areálu školy s 

vyuţitím vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov získaných z prenájmov a z projektov 

EÚ, 

 reprezentovať mesto  v rámci regiónu, Slovenska i medzinárodne kaţdoročným organizovaním 

medzinárodného halového futbalového turnaja Frankov memoriál a účasťou na medzinárodných 

turnajoch doma i v zahraničí (Fragaria Cup, Budwar Cup, turnaje v Bílovci a druţobnom meste 

Havlíčkov Brod),  

 vzbudzovať záujem rodičov o našu školu prezentovaním dobrých výchovno-vzdelávacích 

výsledkov, umiestnením ţiakov v súťaţiach a inými aktivitami školy. 

 

6.  Všeobecná charakteristika školy 

 

ZŠ susedí s MŠ, nákupným strediskom, obytnou panelovou zástavbou, záhradkárskou osadou, za 

ktorými sú polia, letisko. Má dobrú prístupovú komunikáciu v blízkosti autobusovej zástavky, je plne 

organizovanou školou  s 0.-9. ročníkom.  
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Škola prešla čiastočnou rekonštrukciou, zateplená bola čelná časť školy, vymenené všetky okná 

a vchodové dvere školy, vymenené sociálne zariadenia v priestoroch školy, telovýchovného objektu 

a bazéna. 

Triedy sú vybavené novými lavicami,  stoličkami, vymenenými podlahami, postupne sa vymieňa 

nevyhovujúce osvetlenie tried. V triedach sú nové tabule, nábytok, skrine pre ŠKD, nástenky.  

V škole je 29 kmeňových tried, všetky sú vybavené počítačom a dataprojektorom, 4 z nich majú 

interaktívne tabule. Vyučovací proces skvalitňuje vyučovanie v odborných učebniach fyziky, chémie, 

biológie, jazykovom laboratóriu, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami, k dispozícii sú aj 4 

počítačové učebne, 1 z nich s interaktívnou tabuľou, cvičná kuchynka, školská dielňa, učebňa etickej 

a náboţenskej výchovy, vzduchová strelnica, učebňa špeciálnej pedagogiky, oddychová miestnosť 

Snoezeleň, školská kniţnica, herňa ŠKD s interaktívnou tabuľou. Odborné učebne prešli celkovou 

rekonštrukciou. 

Školské priestory postupne rekonštruujeme a materiálne vybavujeme z vlastných zdrojov, 

zapájaním sa do rôznych vyhlasovaných projektov a za pomoci zriaďovateľa. 

Veľký dôraz kladieme na úpravu a estetiku interiéru i exteriéru školy. Vstupnú halu zdobí logo 

školy navrhnuté ţiakmi školy, vitríny s pohármi z rôznych športových súťaţí, základné informácie 

o škole. Na chodbách sú pestré mini galérie prác ţiakov,  informačné nástenky a oddychová zóna so 

sedacími súpravami, galériou fotografií, oddelená paravánmi. 

Areál školského dvora,  ihrísk, vtáčie mestečko, oddychovú zónu a átrium školy udrţiavajú 

a zveľaďujú okrem školníka a udrţbára aj ţiaci pod vedením svojich pedagógov na hodinách svet práce a  

pri voľno - časových aktivitách. 

Škola má k dispozícii pre vyučovanie a administráciu počítače, server, dataprojektory, ebeny, 

tlačiarne, skenery. Všetky PC sú pripojené na internet s pripojením ISDN prostredníctvom projektu 

Digiškola. 

ŠJ poskytuje stravovanie viac ako 70 % ţiakov, zamestnancom školy a cudzím stravníkom – 

dôchodcom. Pripravuje aj  bezlepkovú diétu.   

Zriaďovateľom školy je mesto Spišská Nová Ves. 

 

6.1 Charakteristika žiakov  

 

      Školu navštevuje v súčasnosti 595 ţiakov, z  tohto cca 20 % sú ţiaci zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. ŠKD navštevuje 196 ţiakov. Všetkým ţiakom sa venujeme počas popoludňajších aktivít 

v rôznych oddeleniach záujmovej činnosti, ktorých máme v tomto školskom roku 28. Okrem beţných 

ţiakov integrujeme v rámci školy aj ţiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  
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6.2 Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor tvorí 45 kvalifikovaných učiteľov, z toho 2 sú toho času na MD, 1 na 

neplatenom voľne, 7 vychovávateliek, 5 pedagogických asistentov a 1 školský logopéd.  

Na škole pracuje 10 učiteľov, vedúcich PK a MZ, 1 výchovný poradca a 11 koordinátorov – 

prevencia sociálno-patologických javov, environmentálna výchova, čitateľská gramotnosť, finančná 

gramotnosť, výchova k manţelstvu a rodičovstvu, zdravá škola a zelená škola. 

         Vyučujúci si dopĺňajú vzdelanie aj v iných odboroch ako sú ich aprobačné, čím si zvyšujú svoju 

odbornú spôsobilosť. V rámci tvorby iŠkVP sa vytvorili tímy učiteľov, ktoré spolupracovali pri vytváraní 

programu školy pre jednotlivé predmety. Pedagogický zbor tvoria skúsení pedagógovia s dlhoročnou 

pedagogickou praxou ale aj  mladší pedagógovia, ktorí prinášajú novšie pohľady na výchovno – 

vzdelávací proces a tým sa navzájom dopĺňajú. V rámci prípravy a tvorby ŠkVP pre ţiakov so 

špeciálnymi potrebami sa činnosť koordinovala so špeciálnym pedagógom školy, CPPPaP v Spišskej 

Novej Vsi a ŠPPP v Spišskom Hrhove. 

       V škole pracujú koordinátori primárnej prevencie, manţelstva a rodičovstva, zdravej školy, 

finančnej a čitateľskej gramotnosti, zelenej školy, ktorí si dopĺňajú a rozširujú svoje vedomosti 

absolvovaním vzdelávacích aktivít. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa učitelia pravidelne zúčastňujú 

metodických seminárov so zameraním na inovačné metódy a modernizačné formy práce, ktoré ponúkajú 

RP MPC, ale aj iné vzdelávacie inštitúcie.  Škola sa zapája do projektov v rámci výziev vyhlásených 

MŠVVaŠ SR a inými organizáciami. 

 

7. Organizácia prijímacieho konania  

 

Podmienky prijímacieho  konania do  školy sú dané školským zákonom č. 245/ 2008 § 60. Na 

základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie povinnej školskej dochádzky 

podľa § 19, ktoré dovŕšilo šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť, a o ktorého prijatie poţiadal 

zákonný zástupca na základe zápisu. Na vzdelávanie moţno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo 

šiesty rok veku, a to vţdy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý 

predchádza školskému roku, v ktorom má dieťa začať základné vzdelávanie. O prijatí detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ školy po zváţení moţností a podmienok vzdelávania 

pre daný druh postihnutia.  

 

8. Dlhodobé projekty 

 

Škola je zapojená do viacerých projektov – VÚDPaP, e- testovanie, Digiškola, DUD, Zdravá 

škola, Zelená škola a mnohých ďalších. Kaţdoročne uskutočňujeme lyţiarsky výcvik pre ţiakov 7. 
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ročníka. Súčasťou výučby je aj plavecký výcvik ţiakov 3. ročníka. V rámci projektu Zdravá škola 

organizujeme  mnoţstvo aktivít zameraných na zdravý ţivotný štýl (Týţdeň zdravej výţivy, Deň Zeme 

a pod.). Ekologickú výchovu podporujeme 4 krát ročne zberom papiera, organizujeme aj zber nepotrebnej 

elektroniky a gaštanov. Ţiaci sa v rámci ekologickej výchovy podieľajú na zlepšovaní a skrášľovaní 

okolia a prostredia školy. 

Škola sa zapája aj do projektov prostredníctvom nadácií a firiem – Vtáčie mestečko, Snoezeleň 

pre všetkých, Solárna sprcha a bylinková záhrada... Krátkodobé projekty sa uskutočňujú v škole podľa 

potrieb a návrhov učiteľov. Sú to spravidla aktivity ako imatrikulácia prvákov, Halloween, vianočné, 

fašiangové a veľkonočné projekty, školská akadémia a mnohé iné. Tieto sú zamerané na skvalitnenie 

výučby, vytváranie lepších vzťahov v triednych kolektívoch, rozvíjanie spolupráce medzi školou 

a rodičmi, prezentáciu činnosti školy smerom k verejnosti a jej propagáciu v meste a okolí.  

   

9. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

         Keďţe škola je otvoreným subjektom, spoluprácu s rodičmi a priateľmi školy povaţujeme za 

samozrejmosť. S rodičmi sa stretávame počas pravidelných rodičovských zdruţení, pri príprave a 

realizácií aktivít, ktoré usporadúvame v rámci školského roka, aj pri individuálnych stretnutiach. 

Nebránime sa dialógu a snaţíme sa poţiadavkám rodičov vyhovieť v rámci prevádzkových a 

personálnych moţností. Pre rodičov kaţdoročne pripravujeme Slávnostnú akadémiu školy, kultúrny 

program k vianočným sviatkom a tieţ otvorené hodiny.  Počas roka pripravujeme so ţiakmi programy, s 

ktorými vystupujeme na kultúrnych podujatiach usporadúvaných mestom „Deti mestu“.  

         Na webovej stránke www.zsnejedleho-snv.edupage.org môţu rodičia sledovať dianie v škole, 

prebiehajúce aktivity a prípadné organizačné zmeny.  Rada školy sa stretáva minimálne dvakrát za 

školský rok, v prípade potreby aj viackrát. V škole pracuje Rada rodičov, ktorú tvoria zástupcovia 

jednotlivých tried. Spravujú príspevky rodičov a rozhodujú o ich pouţití. Výchovný poradca má 

vyčlenený čas na konzultácie s rodičmi a ţiakmi školy. Poskytuje im informácie z oblasti profesijnej 

orientácie a koordinuje riešenia výchovných problémov ţiakov.  

Zápis do prvého ročníka sa koná v stanovenom termíne. Pre škôlkarov organizujeme otvorené hodiny 

a Deň otvorených dverí. Pri zápise pripravia učiteľky 1. stupňa zábavné popoludnie. 

 Spolupracujeme so zamestnancami Odboru sociálnych vecí a rodiny, s MsÚ, s CPPPaP v Spišskej 

Novej Vsi, so športovými klubmi mesta a ich trénermi. 

  

10. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Rozpracované v dokumente MTZ školy. 
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11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

 

Dôleţitou súčasťou školy je aj BOZP a PO. Aby škola zabezpečila čo najlepšie podmienky, 

pracuje v tejto oblasti s bezpečnostným technikom, ktorý dohliada na bezpečný chod školy. 

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. 

Škola zabezpečuje: 

 Dozor nad ţiakmi počas vyučovania i v školskej jedálni. 

 Ţiaci sú na začiatku školského roka všeobecne poučení o BOZP a PO a zvlášť pri vyučovaní 

TEV, TSV, SRL, THD, SEE, BIO, CHEM, FYZ. Sú vedení k ochrane svojho zdravia. Špecificky 

pred absolvovaním plaveckého, lyţiarskeho výcviku, exkurziami, vychádzkami a školskými 

výletmi, športovými súťaţami a sústredeniami. 

 Školenie BOZP a PO sa pravidelne uskutočňuje pre všetkých zamestnancov školy. 

 Pravidelné kontroly BOZP a PO. 

 Pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, tlakových nádob, blezkozvodov, 

výťahov, kaţdoročnú kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov, telocvičného náradia. 

 Odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrolách. 

 Dodrţiavanie zákazu fajčenia v celom areáli školy. 

 Vypracovanie prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre všetky odborné učebne, 

telocvične, strelnicu a bazén. Pravidlá bezpečného správania sú umiestnené na bezpečných 

viditeľných miestach a ţiaci sú s nimi oboznámení vţdy na prvej vyučovacej hodine v danej 

učebni. 

 Realizáciu cvičných poplachov – poţiarneho, chemického, rádioaktívneho, všeobecného 

ohrozenia. 

 Vypracovanie poţadovaných dokumentov a spracovanie správ. 

 Agendu školských úrazov, zvlášť agendu pracovných úrazov. 

 Hygienický program v škole. 

 

                Pohyb v škole sa riadi podmienkami bezpečnosti. Cudzie osoby môţu do školy počas 

vyučovania vstupovať len po prihlásení sa na vrátnici školy. Na konzultácie s vyučujúcimi čakajú rodičia 

na prízemí, pred vrátnicou.  

Po ukončení vyučovania si rodičia, alebo nimi poverené osoby vyzdvihnú ţiakov v oddeleniach 

ŠKD, pričom sa pohybujú po škole obozretne a s dostatočnou opatrnosťou. Iným nepovolaným osobám 

nie je voľný pohyb v priestoroch školy dovolený. 

Pri kaţdej aktivite ţiakov mimo školy vyplní vyučujúci Záznam o hromadnej akcii. V prípade 

úrazov sú ţiaci preškoľovaní o bezpečnosti, o čom sa urobí zápis v poznámke triednej knihy príslušnej 

triedy. Zodpovedná zástupkyňa školy vykonáva pravidelné kontroly bezpečnosti  a ochrany zdravia 

ţiakov a zamestnancov školy, v spolupráci so školským bezpečnostným technikom zabezpečuje 
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odstránenie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Pravidelne sa konajú preškolenia zamestnancov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru. Kaţdoročne sa uskutočňuje poţiarny poplach 

s evakuáciou všetkých ţiakov a zamestnancov školy. Škola zabezpečuje pravidelné revízie zariadení 

a okamţite odstraňuje nedostatky zistené v revíziách.  

Základná škola má vypracovaný aktualizovaný prevádzkový poriadok ZŠ schválený regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi dňa 07. 12. 2010. 

Školská jedáleň pri ZŠ má vypracovaný prevádzkový poriadok schválený regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi dňa 02. 03. 2012. 

12. Vnútorný systém kontroly hodnotenia. 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom 

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

jeho pokroky. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať  z metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu č. 22/2011 z 01. mája 2011 a školského zákona č. 245/2008, kde sú v § 55 

presne stanovené kritéria hodnotenia a klasifikácie ţiakov v jednotlivých stupňoch vzdelávania. 

Hodnotenie ţiaka je zamerané na prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Súčasťou 

hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.   

  Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je ţiakovo sebahodnotenie a hodnotenie od spoluţiakov 

pri kooperatívnom vyučovaní. Účasť ţiaka na hodnotení je dôleţitá z hľadiska získavania schopností 

hodnotiť samého seba, svoju prácu a tieţ schopnosti hodnotiť aj iných ţiakov.  

 Hodnotenie ţiakov 1. stupňa sa uskutočňuje klasifikáciou predmetov.  

 Hodnotenie ţiakov 2. stupňa sa uskutočňuje klasifikáciou vo všetkých predmetoch. 

 Okrem hodnotenia známkou budeme dbať o to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných, ale aby sme pri hodnotení vytvárali podmienky na 

dosiahnutie úspechu pre kaţdého ţiaka podľa jeho moţností a schopností. 

 Hodnotenie vedomostí a zručností budeme odlišovať od hodnotenia správania, ak toto nie je 

predmetom hodnotenia (napr. pri tímovej práci a pod.). 

Formy hodnotenia:  

- hodnotenie jednotlivých denných výkonov ţiaka známkou, ale aj slovným hodnotením výkonu; 

- informácie sprostredkované rodičom prostredníctvom ţiackej kniţky a EduPage; 

- informácie podávané rodičom pri individuálnych konzultáciách a triednych stretnutiach; 

- štvrťročné hodnotenie výkonov ţiaka v ţiackej kniţke prostredníctvom známok, prípadne sprevádzané 

slovným hodnotením; 

- sebahodnotenie a hodnotenie ostatných pri skupinových činnostiach slovne; 

- hodnotenie na vysvedčení známkou. 

Pravidlá hodnotenia:  

 Pri hodnotení uplatňuje učiteľ objektívny prístup, primeranú náročnosť a pedagogický takt.  
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Na začiatku hodnotiaceho obdobia oboznámi ţiakov s pravidlami hodnotenia, vysvetlí im svoje 

poţiadavky. V rámci vzdelávacích oblastí si učitelia zjednotia hodnotiace poţiadavky na prvom zasadnutí 

PK a MZ na základe očakávaných výstupov, ktoré vedú k dosiahnutiu kľúčových kompetencií. Sledujú 

pri tom individuálny rast ţiaka a vzájomné porovnanie výsledkov ţiakov. O hodnotení vedie učiteľ riadny 

záznam v klasifikačnom zázname, do ktorého je  povinný zapisovať všetky známky klasifikačného 

obdobia v elektronickej podobe EduPage. O známkach informuje zákonného zástupcu prostredníctvom 

ţiackej kniţky a elektronicky . O výsledkoch hodnotenia informuje učiteľ triedneho učiteľa priebeţne 

a vedenie školy štvrťročne pri zasadnutiach pedagogickej rady.  

 Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ sústavným diagnostickým pozorovaním, 

sledovaním výkonu a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok, kontrolnými prácami, 

analýzou výsledkov činnosti, konzultáciami s učiteľmi, ţiakom a zákonným zástupcom ţiaka.  

 Písomné práce zo slovenského jazyka a matematiky sú doporučené raz za štvrťrok, archivujú sa. 

Termín písomnej previerky učiteľ dohodne s triednym učiteľom a zapíše dopredu do triednej knihy. 

V prípade, ţe sú v písomnej práci varianty A, B, C volia sa úlohy a otázky tak, aby boli rovnako náročné. 

Takýto druh písomnej skúšky je moţný len jeden za deň. O termíne a obsahu štvrťročnej písomnej skúšky 

sú ţiaci informovaní vopred. Kontrolné práce rozvrhnú učitelia počas celého hodnotiaceho obdobia. 

Výsledok hodnotenia pri ústnom skúšaní je učiteľ povinný oznámiť ţiakovi okamţite a výsledky 

písomných skúšok a praktických činností je učiteľ povinný oznámiť ţiakom do 10 dní (ak tomu nebránia 

okolnosti – choroba, neprítomnosť učiteľa alebo ţiaka v škole). 

 Spôsob hodnotenia ţiakov so špeciálnymi potrebami je daný legislatívou a učiteľ pri ňom volí 

také formy a metódy hodnotenia, ktoré zodpovedajú schopnostiam a moţnostiam daného ţiaka, a na ktoré 

nemá zdravotný postih negatívny vplyv.  

Kritéria hodnotenia :  

 Okrem zvládnutia  daného učiva v rozsahu predpísanom učebnými osnovami  sa pri hodnotení 

berú do úvahy aj ďalšie okolnosti:  

a) aplikácia získaných poznatkov v beţnom ţivote a pri riešení konkrétnych úloh; 

b) uplatnenie teoretických vedomostí v praxi; 

c) samostatnosť myslenia, tvorivosť, iniciatíva, originalita; 

d) pochopenie súvislostí medzi javmi a poznatkami, ich samostatné odvodenie; 

e) schopnosť spolupracovať v skupine; 

f) samostatné riešenie úloh; 

g) efektívnosť komunikácie; 

h) samostatnosť pri vyhľadávaní a spracovaní informácií; 

i) dodrţiavanie dohodnutých pravidiel; 

j) záujem a ochota pri plnení zadaných úloh; 

k) vytrvalosť, obratnosť, precíznosť a presnosť pri plnení úloh; 

l) snaha o zlepšenie vlastného výkonu; 

m) rešpektovanie zásad zdravého ţivota; 

n) samostatná domáca príprava; 
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o) dodrţiavanie pravidiel bezpečnosti a hygieny; 

p) kritické myslenie a rešpektovanie názoru iných;  

q) zvládnutie terminológie daného predmetu; 

r) pouţívanie spisovného jazyka v písomnom a ústnom prejave. 

Výsledná známka nie je aritmetickým priemerom známok zapísaných v klasifikačnom hárku, ale 

zohľadňuje všetky uvedené kritériá.  

Hodnotiace kritériá školy:  

Vyjadrenie percentuálne         

100% - 90% výborný - 1 

89% - 75% chválitebný – 2 

74% - 50% dobrý - 3 

49% - 30%  dostatočný - 4 

29% - menej  nedostatočný -  5 

 

Pri hodnotení pomocou bodovej škály sa postupuje podľa tabuľky hodnotenia, ktorá tvorí súčasť 

plánu práce MZ a PK. 

Vstupné previerky: 

Vstupné previerky sa píšu  v 2. aţ 9. ročníku na zistenie vstupnej úrovne vedomostí  v predmete 

matematika a v 2. aţ 9. ročníku v predmete slovenský jazyk a literatúra. Spracované výsledky zo 

vstupných previerok sú odovzdané riaditeľovi  školy do určeného termínu.  

Výstupné previerky:  

Výstupné previerky majú monitorovať výstupné vedomosti ţiakov z predmetov slovenský jazyk 

a literatúra a matematika po ukončení 1. aţ 9. ročníka. Výsledky výstupných previerok sú odovzdané 

riaditeľovi  školy do určeného termínu.  

 

13.   Autoevalvácia školy 

 

13.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

 Cieľom kontroly a hodnotenia má byť motivácia zamestnancov do ďalšej práce, prípadne odhalenie 

a odstránenie nedostatkov vo vyučovacom procese. Hodnotenie zamestnancov našej školy prebieha na 

niekoľkých úrovniach:  

1. V pedagogickej oblasti:  

 pozorovanie (hospitácie), 

 rozhovor, 

 výsledky ţiakov,  

 úspechy ţiakov v súťaţiach a olympiádach, 

 pokrok ţiakov, 
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 záujem učiteľa o ďalšie vzdelávanie a vzdelávacie aktivity, 

 kreativita a originalita učiteľa. 

2. V mimoškolskej oblasti: 

 záujem o dianie v škole, 

 zapájanie sa do aktivít školy, 

 vedenie záujmového útvaru, 

 ochota pracovať,  

 práca na projektoch, 

 propagácia školy na verejnosti. 

 

13.2  Hodnotenie školy  

 

Cieľom hodnotenia je, aby verejnosť i zriaďovateľ vedeli, či a  na akej úrovni dosahuje škola 

ciele, ktoré sú stanovené v ŠkVP.  

Dôraz je kladený na dve  skutočnosti:  

 konštatovanie úrovne stavu,  

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti. 

 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe. 

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a tieţ návrhy a opatrenia na zlepšenie situácie 

v oblastiach, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky. 

 

V rámci hodnotenia školy monitorujeme:  

 podmienky ţiakov na vzdelanie, 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

 prostredie – klímu školy, 

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania, 

 úroveň podpory ţiakov (so špeciálnymi potrebami, zdravotným postihnutím, ţiakov nadaných, 

integrovaných a zo sociálne znevýhodneného prostredia), 

 výsledky vzdelávania, 

 riadenie školy, 

 úroveň výsledkov školy pri monitorovacích meraniach. 

 

Kritériá hodnotenia školy:  

 spokojnosť ţiakov a rodičov, 
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 spokojnosť učiteľov a zamestnancov školy, 

 kvalita výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 úroveň prijatia ţiakov na SŠ. 

 

Nástroje na zisťovanie kvality:  

 dotazníky pre ţiakov a rodičov, 

 analýza prijatých ţiakov na SŠ a osemročné gymnáziá, 

 dotazníky pre absolventov školy, 

 dotazníky pre zamestnancov školy, 

 analýza úspešnosti na súťaţiach a olympiádach, 

 analýza vzdelávacích výsledkov školy, 

 SWOT analýza školy. 
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Dodatok k hodnoteniu žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

 

 

 

1. Dodrţať dohodnutý spôsob hodnotenia ţiakov v zmysle Usmernenia  na hodnotenie ţiakov ZŠ v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Hodnotenie ISCED1:  

Nultý a 1. ročník: slovné hodnotenie  

2. -  4. ročník :  

a) známkou: 2. - 4. ročník : SJL, MAT 

        3. -  4. ročník: ANJ 

b) slovné hodnotenie: VLA, PDA, PVO(viď MP č.22/2011) 

c) neklasifikované: INF, ETV, NBV, PVC, HUV, VYV, TSV, ŠH - absolvoval 

Hodnotenie ISCED2:  

a) známkou: SJL, MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, ANJ 

b) slovné hodnotenie: NEJ, RUJ, CAJ, CVF, PWX (viď MP č.22/2011) 

c) neklasifikované: INF, ETV, NBV, OBN, THD, HUV, VYV, TSV, SRL – absolvoval 

 

2. Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci musia byť k dispozícii ţiakom, rodičom a zamestnávateľovi 

kaţdý pracovný deň v čase od 9:00 – 13:00 h prostredníctvom EduPage resp. mobilného telefónu. 

 

3. Triedny učiteľ je koordinátorom práce ţiakov svojej triedy, preto je povinný jedenkrát do týţdňa 

skontaktovať sa s vyučujúcimi triedy. Ak niektorý ţiak nereaguje,  urýchlene kontaktovať rodičov 

a ţiakov a dohodnúť iný spôsob doručovania úloh.  

  

4. Všetci vyučujúci, ktorí majú ţiakov bez technického zázemia na on-line výučbu, zabezpečia doručenie 

učebných materiálov podľa prechádzajúcich pokynov v EduPage. Dbať na zrozumiteľnosť 

a primeranosť.  

   

5. Všetci  vyučujúci, ktorí majú ţiakov so ŠVVP sa podľa potreby skontaktujú so špeciálnym 

pedagógom. 

 

6. Učebné texty a videa zasielané ţiakov musia byť v úradnom teda slovenskom   jazyku s výnimkou 

vyučovania cudzích jazykov. 

 

Zásady hodnotenia 

1. Priebeţné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. 

Priebeţné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej ţiakom počas 

učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať ţiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri 

ich odstraňovaní. Priebeţné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať 

vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. 

2. Pri priebeţnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, moţnosti a 

individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.  

3. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môţe realizovať záverečné 

hodnotenie aj formou slovného hodnotenia. 
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4. Pri priebeţnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie ţiaka. 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov získava učiteľ v čase prerušeného 

vyučovania v školách najmä z portfólií ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi, príp. konzultáciou s 

rodičmi. Podkladmi môţu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce 

spracované ţiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka. 

2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť ţiakov na základe testov a 

písomných skúšok. 

3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, 

vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týţdne od 

nástupu ţiakov do školy. 
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Poznámky 
 
A. Delenie žiakov na skupiny: 

Ţiaci v triedach sú delení na skupiny v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole 

v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z.z. s ohľadom na podmienky školy. 

 
1. V predmete anglický jazyk sa ţiaci delia na skupiny s najvyšším počtom ţiakov 17.  

2. V predmete informatika sa ţiaci delia na skupiny s najvyšším počtom ţiakov 17.  

3. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa delia ţiaci pri témach, kde sa vyţaduje nadobúdania 

a overovanie praktických zručností ţiakov.  

4. Vo vyučovacom predmete etická výchova sú ţiaci spojení v jednom ročníku do skupiny 

s najvyšším počtom 20 ţiakov. 

5. Vo vyučovacom predmete náboţenská výchova sú  v ročníku vytvárané skupiny s najvyšším 

počtom 20 ţiakov. 

6. Vo vyučovacom predmete technika sú v kaţdom ročníku sú zastúpené témy tematických 

celkov Technika a Ekonomika. Ţiaci tried s počtom nad 17 ţiakov sú delení do dvoch skupín. 

7. Telesná a športová výchova sa v prvom aţ štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá 

spoločne. 

Triedy v piatom aţ deviatom ročníku sa delia alebo spájajú do skupín chlapcov a  skupín 

dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet v skupine je 25. 

8. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet 

športová príprava. Do jednej športovej triedy sa zaraďujú ţiaci jedného alebo troch športových 

odvetví. Triedy sa podľa príslušného učebného plánu spravidla delia na skupiny, a to ak je 

v nich viac ako jedno športové odvetvie. 

Na športovej príprave sú ţiaci rozdelení do tréningových skupín podľa športov. 

9. Disponibilné hodiny škola vyuţíva na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah 

predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu a vyučovacie predmety 

vytvárajúce profiláciu školy. 

10. Škola ponúka ţiakom 7.- 9. ročníka moţnosť výučby druhého cudzieho jazyka (nemecký jazyk, 

ruský jazyk) v počte 2 vyučovacích  hodín týţdenne. 

11. V triedach, kde ţiaci a rodičia neprejavil záujem o vyučovanie druhého cudzieho jazyka, škola 

ponúka predmety podporujúce profiláciu školy: 

Klasické triedy: 

7. ročník: Praktická geografia  1 vyučovacia hodina týţdenne 

   Cvičenia z ANJ  1 vyučovacia hodina týţdenne 

8. ročník:  Cvičenia z fyziky  1 vyučovacia hodina týţdenne 

   Cvičenia z ANJ  1 vyučovacia hodina týţdenne  

9. ročník:  Praktiká z chémie  1 vyučovacia hodina týţdenne 

   Cvičenia z ANJ  1 vyučovacia hodina týţdenne 

 

Športové triedy: 

7. ročník: Športová príprava 2 vyučovacie hodiny týţdenne 

8. ročník: Športová príprava 2 vyučovacie hodiny týţdenne 

9. ročník: Športová príprava 2 vyučovacie hodiny týţdenne 

 

 

12. Podľa tohto učebného plánu sú vzdelávaní aj ţiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú 

v triede začlenení v rámci školskej integrácie a to s uplatnením špecifík pre kaţdého ţiaka. 

13. Pre prípravu na T9 škola posilnila testované predmety v ôsmom a deviatom ročníku. 

V triedach, kde počet ţiakov presahuje 20, sa delia ţiaci na skupiny takto:  

V predmete slovenský jazyk a literatúra: 

 v ôsmom ročníku jednu vyučovaciu hodinu týţdenne na dve skupiny, 

 v deviatom ročníku dve vyučovacie hodiny týţdenne na dve skupiny. 

V predmete matematika: 
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 v ôsmom ročníku jednu vyučovaciu hodinu týţdenne na dve skupiny, 

 v deviatom ročníku dve vyučovacie hodiny týţdenne na dve skupiny. 

 
 

B. Vyučovanie odborných predmetov, telesnej a športovej výchovy, športovej prípravy. 

 
1. Všetky odborné predmety sa vyučujú v odborných učebniach chémie, fyziky, biológie, 

jazykovej učebne, jazykového laboratória, školskej dielne, etickej a náboţenskej výchovy, 

učební informatiky a kuchynky. Na ich vyuţívanie je vypracovaný rozvrh hodín odborných 

učební.  

2. Telesná a športová výchova sa vyučuje vo vnútorných priestoroch školy – malá telocvičňa, 

veľká telocvičňa, školský bazén a vo vonkajšom areály školy – multifukčné ihrisko a športový 

areál.  

3. Športová príprava sa spravidla vyučuje v dvojhodinových blokoch. Vyučovanie športovej 

prípravy prebieha podľa zamerania vo vnútorných priestoroch školy – malá telocvičňa, veľká 

telocvičňa, strelnica, školský bazén a vo vonkajšom areály školy – multifukčné ihrisko 

a športový areál.  

Na hodinách športovej prípravy zameranej na futbal sa okrem školských priestorov vyučuje aj 

v mestskej športovej hale a na mestskom futbalovom štadióne. 
 

 


